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ROmână

Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, 
testate în mod amănunţit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj, aer şi frumuseţe.
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 

 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	cunoş-
tinţe	necesare	numai	dacă	sunt	supravegheate	sau	dacă	au	fost	infor-
mate	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	efec-
tuate	de	copii	nesupravegheaţi.

•	În	cazul	în	care	cablul	de	racordare	la	reţea	al	acestui	aparat	este	dete-
riorat,	acesta	trebuie	schimbat	de	către	producător	sau	serviciul	pentru	
clienţi	al	acestuia	sau	de	către	o	persoană	cu	o	calificare	similară	pentru	
a	evita	riscurile.

Pachet de livrare
- Perie facială
- oglindă cosmetică iluminată
- alimentator
- prezentele instrucţiuni de utilizare
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Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile 
  pentru sănătatea dumneavoastră.

 ATEnŢIE  Indicaţie de siguranţă privind posibile daune la nivelul 
  aparatului/accesoriilor.

 Indicaţie  Indicaţie privind informaţiile importante.

 Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie şi corespunde, prin urmare, clasei de protecţie 2.

 A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

1. Utilizare conform destinaţiei
Această oglindă iluminată vă ajută la îngrijirea zilnică a pielii şi la realizarea machiajului. Oglinda dispune 
de o faţă normală şi una cu mărirea imaginii de 5 ori, pe care le puteţi roti în funcţie de nevoie. 

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu po-
ate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente 
a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

2. Indicaţii de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la 
vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi permiteţi şi altor utilizatori ac-
cesul la acestea. Predaţi aceste instrucţiuni la înstrăinarea aparatului.

  AVERTIZARE
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
• Când aparatul este în funcţiune, copiii trebuie supravegheaţi.

 ATEnŢIE
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în 

care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului 
pentru clienţi.

• Folosiţi numai alimentatorul livrat.
• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul electric.
• Evitaţi poziţionarea cablului electric peste obiecte ascuţite şi contactul acestuia cu obiecte 

ascuţite.
• Introduceţi alimentatorul într-o priză montată corect.
• Nu deschideţi în niciun caz carcasa.
• Nu apropiaţi aparatul de obiecte ascuţite. 
• Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
• Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare operaţiune de 

curăţare.

 AVERTIZARE: Pericol de electrocutare
Fiind un aparat electric, această oglindă cosmetică iluminată se va utiliza cu atenţie şi precauţie pen-
tru a evita pericolul de electrocutare.
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Din acest motiv, utilizaţi aparatul
• exclusiv cu alimentatorul livrat şi doar la tensiunea de reţea indicată pe alimentator 
• doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
• niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor şi deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. Nu 
trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză. Nu ţineţi şi nu transportaţi 
niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiaţi cablurile de suprafeţele calde.

Asiguraţi-vă că aparatul, ştecărul şi cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide. 
Prin urmare, utilizaţi aparatul
• numai în spaţii interioare uscate,
• doar dacă aveţi mâinile uscate,
• niciodată în cadă, sub duş sau lângă chiuvete pline cu apă,
• niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
• niciodată în aer liber.
Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.

  Avertizare: Reparaţii 
• Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. 

Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul. 
În cazul unei defecţiuni sau deteriorări, solicitaţi reparaţia aparatului la un atelier de specialitate 
autorizat.

• În cazul defectării alimentatorului sau a cablului acestuia, acestea  trebuie înlocuite de un comerci-
ant autorizat. 

 AVERTIZARE: Pericol de incendiu
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate duce în 
anumite condiţii la incendii!
Prin urmare, nu utilizaţi aparatul
• nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.

 Indicaţie: Eliminarea ca deşeu

Respectaţi	dispoziţiile	locale	privind	eliminarea	materialelor.	Eliminaţi	aparatul	conform	preve-
derilor	Directivei	WEEE	(Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment)	privind	aparatele	electrice	
şi	electronice	vechi.	Pentru	întrebări	suplimentare,	adresaţi-vă	autorităţii	locale	responsabile	
pentru	eliminarea	deşeurilor. 

3. Descrierea aparatului 
1. Sursă de lumină în cadru
2. Articulaţie rotativă
3. Feţele oglinzii (normal/cu mărire de 5 ori)
4. Picior suport
5. Buton Pornit/Oprit
6. Mufa pentru alimentator
7. Alimentator

1

2

4

3

3

5

6 7



5

4. Utilizare
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări.
• Racordaţi aparatul la reţeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

Oglinda poate fi utilizată, la alegere, cu faţa normală sau cu cea de mărire a imaginii. Rotiţi în acest sens 
faţa oglinzii pe partea dorită. Sursa de lumină poate fi aprinsă sau stinsă prin intermediul butonului de pe 
piciorul suport.

5. Îngrijire şi depozitare
 AVERTIZARE
- Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare.
- Curăţaţi aparatul numai conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire pătrunderea de lichide 

în aparat sau accesorii. 
- Utilizaţi aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălaţi niciodată aparatul în maşina de spălat vase!
- Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi sau perii dure!

Curăţaţi aparatul decuplat şi răcit cu o cârpă moale, uşor umezită şi cu un agent de curăţare blând. 
Ştergeţi apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.
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