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Conţinut

Stimată clientă, stimate client,
ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de 
calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj, frumuseţe, bebeluş şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le 
puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare 
1 Uscător de unghii cu raze UV MP 38
4 Tuburi UV de 9 waţi
1 Instrucţiuni de utilizare

 AVERTIZARE
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu 

în scop comercial.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu capaci-

tate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experienţă şi cunoştinţe 
necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu 
privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele care rezultă 
din aceasta. 

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efectu-

ate de copii nesupravegheaţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este deterio-

rat, acesta trebuie eliminat.

Utilizarea corespunzătoare
Folosiţi aparatul exclusiv la unghiile oamenilor pentru întărirea gelului UV pentru unghii.
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în instrucţiunile de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la 
răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului. 
Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

ROMÂNĂ
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Indicaţii de siguranţă
Tabel cu simboluri
Următoarele simboluri sunt folosite în instrucţiunile de utilizare.

Avertizare Indicaţie de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră.

Atenţie Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.

Indicaţie Indicaţie privind informaţii importante.

Eliminarea ca deşeu în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Instrucţiuni importante de siguranţă

 Avertizare

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă.
Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi in-
strucţiunile de utilizare şi permiteţi şi altor utilizatori accesul la acestea. Predaţi aceste instrucţiuni de utilizare 
la înstrăinarea aparatului.
• Nu folosiţi aparatul dacă suferiţi de cancer de piele, dacă prezentaţi o culoare neobişnuită a pielii, dacă luaţi 

medicamente care accentuează fotosensibilitatea sau dacă suferiţi de fotosensibilitate.
• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. Aparatul nu este adecvat pentru copii sub 14 ani.
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
• Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul în locuri de unde ar putea să cadă într-o chiuvetă, cadă sau într-un alt 

recipient cu apă sau într-un loc unde ar putea fi lovit. Nu-l aşezaţi în apă şi nu-l lăsaţi să cadă în apă sau 
în alte lichide. Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave. Nu băgaţi niciodată mâna după un 
aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.

• Nu priviţi niciodată direct în lumina UV.
• Nu folosiţi aparatul în timpul sarcinii.
• Expunerea excesivă la raze UV poate provoca arsuri pe piele. Expunerea prea deasă la raze UV poate duce 

la îmbătrânirea pielii şi măreşte riscul de cancer de piele.
• Expunerea excesivă la radiaţii ultraviolete poate dăuna ochilor şi pielii. Dacă observaţi modificări la nivelul 

pielii, vă rugăm să consultaţi un medic.
• În cazul în care ştiţi că sunteţi alergic la raze UV, consultaţi un medic anterior utilizării aparatului.
• Folosiţi numai tipul de becuri prescris. În caz de nerespectare pierdeţi garanţia.
• Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, prafului, substanţelor chimice, fluctuaţiilor puternice de tem-

peratură şi acţiunii directe a radiaţiilor solare.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat. Nu acoperiţi aparatul în timpul funcţionării.
• Reparaţiile trebuie efectuate numai de către serviciul pentru clienţi sau de către comercianţii autorizaţi. În 

caz de nerespectare pierdeţi garanţia.
• Nu iradiaţi zonele sensibile ale pielii, cum ar fi cele cu cicatrice sau tatuaje.
• Nu folosiţi aparatul în apropierea flăcărilor deschise şi a suprafeţelor încălzite.
• Nu scoateţi niciodată ştecărul din priză trăgând de cablu sau atingându-l cu mâini ude.
• Nu folosiţi aparatul dacă prezintă defecţiuni vizibile, dacă nu funcţionează corespunzător sau dacă ştecărul 

sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În aceste cazuri contactaţi serviciul pentru clienţi. 

1. Prezentare
Uscătorul de unghii cu raze MP 38 UV serveşte la modelarea unghiilor false cu gel UV. Poate fi folosit atât pen-
tru modelarea unghiilor de la mâini, cât şi pentru modelarea unghiilor de la picioare. 
Construcţia specială sub formă de tunel a aparatului şi folia reflectorizantă din interiorul acestuia asigură o în-
tărire uniformă şi curată a unghiilor. Pentru o curăţare şi dezinfecţie mai eficientă şi mai confortabilă, uscătorul 
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de unghii cu raze UV dispune de o placă de bază detaşabilă. Suplimentar, se uşurează montarea şi demonta-
rea tuburilor fluorescente.
Funcţia de timer oferă un plus de confort în utilizare.

2. Descrierea aparatului
1. Selector
2. Buton de pornire

Panou de comandă
1. Timer 120 de secunde
2. Oprit
3. Funcţionare continuă

Timer On

∞1

2

3. Punerea în funcţiune
• Verificaţi dacă toate componentele indicate sunt incluse în pachetul de livrare. Dacă lipsesc componente 

sau sunt deteriorate, contactaţi serviciul pentru clienţi. 
• Înlăturaţi ambalajul complet.

 Avertizare

Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

• Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă solidă, plană şi uscată.

Înainte de a putea utiliza uscătorul de unghii cu raze UV, trebuie să introduceţi tuburile fluorescente UV. 
Respectaţi în acest scop următorii paşi:

1. Scoateţi placa de bază. 2.  Introduceţi tuburile fluorescente cu atenţie în dulii. 
 

 Atenţie

Aveţi în vedere introducerea corectă a clemelor de alamă.

Timer On
1

2

3
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3. Introduceţi placa de bază. 

4. Utilizare 
Întărirea gelului UV pentru unghii
1. Introduceţi ştecărul în priză.
2. Puteţi alege între două durate diferite de tratament cu lumină UV (timer de 120 de secunde şi funcţionare 

continuă). 
3. Pentru a seta timerul de 120 de secunde ca durată de tratament, setaţi selectorul la Timer On. Apăsaţi apoi 

butonul de pornire. Lumina UV este aprinsă timp de 120 de secunde. După expirarea celor 120 de secunde, 
lumina UV se stinge automat. Majoritatea gelurilor UV din comerţ sunt întărite suficient după un tratament 
de 120 de secunde cu lumină. Ţineţi cont de informaţiile producătorului gelului pentru unghii respectiv. 
După expirarea celor 120 de secunde, puteţi apăsa butonul de pornire pentru a activa din nou timerul de 
120 de secunde. 

  
Pentru a seta „Funcţionare continuă” ca durată a tratamentului, aduceţi selectorul în poziţia . 
 Lumina UV este aprinsă în permanenţă. Acest mod se foloseşte la geluri care necesită un tratament 
mai scurt sau mai lung decât 120 de secunde.

4. Introduceţi unghiile pe care s-a aplicat gel UV pentru unghii (cu unghiile în sus) în deschiderea aparatului.
5. După utilizare opriţi aparatul. În acest scop, aduceţi selectorul în poziţia de mijloc  şi scoateţi ştecărul din 

priză.

5. Întreţinere şi curăţare
Schimbarea tuburilor fluorescente
Dacă unul dintre cele patru tuburi fluorescente nu mai funcţionează corect, schimbaţi toate cele patru tuburi 
fluorescente deodată.
Puteţi comanda tuburile fluorescente potrivite la serviciul nostru pentru clienţi.

 Avertizare

Înainte de a schimba tuburile fluorescente scoateţi ştecărul din priză!

 Atenţie

Introduceţi exclusiv tuburi fluorescente de tipul UV-9W-L în aparat.

Pentru a schimba tuburile fluorescente, urmaţi paşii din capitolul „3. Punerea în funcţiune”.

Curăţare

 Avertizare

Înainte de a începe curăţarea scoateţi ştecărul din priză!

• Curăţaţi placa de bază după fiecare utilizare.
• Curăţaţi cu atenţie suprafaţa aparatului şi placa de bază folosind doar o cârpă uşor umezită.
• Nu utilizaţi detergenţi sau dizolvanţi.
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6. Ce fac în cazul în care apar probleme?
Problemă Cauză posibilă Remediere
Aparatul nu poate fi pornit. Ştecărul nu este introdus în priză. Introduceţi ştecărul în priză.

Nu există tensiune la priză. Verificaţi cutia de siguranţe.
Gelul UV pentru unghii nu 
se întăreşte.

Durata tratamentului cu lumină UV este 
prea scurtă.

Setaţi o durată mai lungă a tratamentu-
lui cu lumină UV.

Tubul fluorescent UV nu 
luminează.

Tubul fluorescent UV nu este introdus 
corect.

Verificaţi dacă tubul fluorescent UV 
este introdus corect.

Tubul fluorescent UV este defect. Introduceţi un nou tub fluorescent UV.

7. Piese de schimb şi piese de uzură
Piesele de schimb şi piesele de uzură sunt disponibile la punctul de service de la adresa menţionată (în lista 
cu adrese ale punctelor de service). Indicaţi numărul de comandă corespunzător.
Denumire Număr de articol şi număr de comandă
Tuburi fluorescente UV 4 buc. 163.655

8. Eliminarea ca deşeu
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea deşeurilor.

9. Date tehnice
Nr. model MP 38
Dimensiuni 220 x 210 x 100 mm
Greutate 1610 g (cu tuburi fluorescente UV)
Alimentare cu energie 220-230  V, ~ 50 Hz
Putere nominală 36 W
Condiţii de depozitare admise A se depozita la loc uscat şi curat
Număr de lămpi UV 4
Tipul de lampă UV UV-9 W-L 365 nm, 9 W
Tipul UV al aparatului Lampă UV-A tip 3
Timp de oprire 120 de secunde, funcţionare continuă
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