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Beurer  

Oglinda cosmetica BS55 

 

 

 
 

1. Utilizarea adecvata 

Oglinda luminoasa poate fi folosita pentru îngrijirea pielii, de zi cu 

zi şi aplicarea produselor cosmetice. Oglinda are o parte standard 
si o alta parte care mareste de 7 x. Este usor de rotit dintr-o parte in 

alta, dupa caz.  

• Dispozitivul este destinat doar utlizarii in scopurile descrise in 
acest manual de instructiuni. Producatorul nu poate fi considerat 

responsabil pentru prejudiciile care apar ca urmare a utilizarii 

necorespunzatoare sau neatente a dispozitivului.  

• Dispozitivul este destinat numai utilizarii casnice, nu si pentru 

aplicatii comerciale. 

• Dispozitivul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiii) cu 
capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse si/sau persoanelor 

lipsite de intelegerea necesara a echipamentului si a modului in 

care acesta se utilizeaza, doar daca sunt supravegheate de o 
persoana responsabila de siguranta lor, sau au primit instructiuni 

despre cum sa foloseasca dispozitivul. 
• Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu folosesc 

dispozitivul ca pe o jucarie. 

 
2. Informatii de siguranta 

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare. 

Nerespectarea informatiilor furnizate pot duce la vatamari 
corporale sau pagube materiale. Pastrati aceste instructiuni intr-un 

loc sigur , astfel incat sa poata fi citite si  de alte persoane care 

folosesc dispozitivul. Intotdeauna dati aceste instructiuni impreuna 

cu dispozitivul daca il vindeti sau il oferiti altora.  

 

Avertisment 

• Tineti copiii departe de materialele de ambalaj. Risc de sufocare! 

• Copiii trebuie supravegheati cand folosesc acest dispozitiv. 

• Reparatiile aparatelor electrice trebuie efectuate numai de catre 
persoane calificate. Reparatiile necorespunzatoare pot duce la un 

pericol considerabil pentru utilizator. In cazul in care aveti nevoie 

de reparatii, contactati serviciul clienti sau dealerul autorizat. 

 
Exista  pericolul de incendiu daca dispozitivul  este folosit incorect 
sau nu este folosit conform instructiunilor de utilizare. 

 

Din aceasta cauza, dispozitivul  trebuie folosit numai dupa cum 
urmeaza: 

• Dispozitivul nu trebuie lasat nesupravegheat, mai ales daca sunt 

copii in preajma. 
• Nu folositi niciodata dispozitivul sub invelitori, cum ar fi paturi 

sau perne. 

• Nu folositi niciodata dispozitivul in apropierea petrolului sau a 
altor materiale usor inflamabile.  

• Numai in incaperi inchise. 

Asigurat-va ca dispozitivul nu vine in contact cu apa sau alte 
lichide.  

Nu incercati sa luati dispozitivul daca acesta a cazut in apa. 

 

Atentie 

• Inainte de utilizare, asigurati-va ca dispozitivul si accesoriile nu 

prezinta nici un semn vizibil de deteriorare. Daca nu sunteti sigur, 
nu folositi dispozitivul si adresati-va dealerului sau serviciului 

clienti. 

• Nu deschideti carcasa sub nici o forma. 
• Tineti dispozitivul departe de obiecte ascutite sau taioase. 

• Daca dispozitivul a fost scapat pe jos au altfel deteriorat, acesta 

nu trebuie sa fie utilizat din nou.  

• Opriti dispozitivul dupa fiecare utilizare si inaintea fiecarui 
proces de curatare. 

 

Note cu privire la manipularea bateriilor 

Tineti bateriile departe de copii. Copiii isi pot introduce bateriile in 

gura si le pot inghiti. Acest lucru poate cauza daune grave pentru 

sanatatea lor. In acest caz, consultati imediat medicul! 

• Bateriile normale nu trebuie reincarcate, incalzite sau trecute prin 

foc deschis (pericol de explozie!). 

• Inlocuiti intotdeauna bateriile in acelasi timp, folositi baterii de 
acelasi tip si nu folositi baterii reincarcabile.  

• Scurgerea bateriilor poate deteriora dispozitivul. Daca nu 

intentionati sa folositi dispozitivul pentru un timp mai indelungat, 
scoateti bateriile din compartimentul pentru baterii.  

 
Atentie : Eliminarea 

Respectati regulamentul local cu privire la depozitarea 

materialelor. 
Aparatul trebuie  eliminat conform prevederilor Directivei 

2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 

privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru intrebări 
suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru 

eliminarea deşeurilor 

Bateriile uzate nu constituie gunoi menajer.Sunteti obligat sa 

depozitati legal bateriile. Depozitati-le la vanzatorii specializati sau 

la punctele de colectare a deseului reciclabil.  

Notă: veţi găsi specificaţiile următoare pe baterii ce conţin 
substanţe dăunătoare: Pb = baterie care conţine plumb, Cd = 

baterie care conţine Cadmiu, Hg = Baterie care conţine mercur. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                    
 

3. Functionarea 

• Indepartati banda izolatoare a bateriei din compartimentul 

bateriei si indepartati folia de protectie a bateriei si introduceti 

bateria cu polaritatea corecta.  
• Verificati dispozitivul pentru posibile daune. 

• Partea standard a oglinzii sau partea care mareste pot fi folosite. 

Rotiti simplu oglinda pe partea dorita.  Lumina poate fi pornita sau 
oprita folosind butonulde la baza. 

 

4. Intretinere si pastrare 

• Opriti dispozitivul inaintea fiecarui proces de curatare. 

• Prima data deconectati dispozitivul si lasati-l sa se raceasca. Apoi 

puteti sa il curatati cu o carpa moale, usor inmuiata.  Apoi stergeti 
dispozitivul cu o carpa uscata, moale si fara scame.  

• Curatati dispozitivul numai in maniera specificata.  Nu permiteti 

ca fluidele sa intre in dispozitiv sau accesorii. 
• Nu folositi din nou dispozitivul pana ce nu este complet uscat.  

• Nu curatati dispozitivul in masina de spalat vase. 

• Nu folositi agenti agresivi de curatare sau perii dure. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
 Conform Legii 449/2003 (r) si O.G. 21/92 ( r2 ), privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, confera dreptul de 
a beneficia de garantie pentru produsele comercializate, fara ca acestea sa ii afecteze celelalte drepturi conferite prin lege, garantia 
de conformitate a produselor fiind de 24 luni. 

 Produsul Oglinda cosmetica Beurer BS55 beneficiaza de garantie comerciala în următoarele condiţii : 

       1.Vânzătorul va demonstra buna funcţionare a produsului. 
       2.Durata medie de funcţionare a produsului, în condiţii de utilizare normale, este de 5 ani. 
       3.Termenul de garanţie al produsului este de 3 ani de la data vânzării. Accesoriile nu beneficiaza de garantie, acestea 
fiind consumabile (ex. baterii, perii de rezerva). Deteriorarile de genul zgarieturilor, crapaturilor, rupturilor, etc. care nu au fost 
aduse la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii nu beneficiaza de garantie. 
 4.Conformitatea produsului in perioada de garantie se asigura prin inlocuirea acestuia, fara plata, cu unul nou, in termen de 
cel mult 15 zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei, acordandu-se ulterior un nou termen de garanţie.  
 5.Cumpărătorul pierde garanţia produsului în următoarele condiţii : 
 -neprezentarea certificatului de garanţie cu data exactă a cumpărării,stampilat si semnat,avand toate rubricile completate si a 
bonului fiscal. 
 -defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, utilizare,   
intretinere,manipulare si depozitare,cuprinse in  Manualul de Utilizare al produsului. 
 -deteriorari ale accesoriilor provocate de cumparator prin utilizare neglijenta sau necorespunzatoare. 
 -utilizare în medii necorespunzătoare : umezeală, căldură excesivă, radiaţii.  
 -defecţiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător. 
 -produsul prezintă semne de distrugere mecanică sau chimică. 
 -produsul a fost reparat de persoane neautorizate. 
 -utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. 
 6.Societatea noastra isi declina orice responsabiltate pentru accidente sau prejudicii care au legatura cu folosirea 
necorespunzatoare a aparatului. 
 7.S-a efectuat proba de functionare,mi s-au predat instructiunile de utilizare in limba romana, mi s-a explicat modul de 
utilizare si mi s-a predat aparatul complet, in perfecta stare de functionare. 

Nr. crt. Data preluarii Defectul reclamat Data solutionarii Modalitatea de  
solutionare 

Semnatura de luare la 
cunostinta 

      

      

      

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC 

 
Noi, S.C. BER MEDICAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu J40/4202/2014, CUI RO26916266, 
declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 2 din HG 1022/2002 privind regimul produselor ş iserviciilor care pot 
pune înpericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului,că produsul 
MARCA    : Beurer 
NUME, TIP :Oglinda cosmetica 
MODELE  :BS55 
 
la care se referă această declaraţie, răspunde prin concepţia şi construcţia sa cerinţelor directivelor europene aplicabile : 
- EN 55014-1:2006 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. 

Partea 1: Emisie CISPR 14-1:2005, EN 55014-1:2006/A1:2009 CISPR 14-1:2005/A1:2008; 
- EN 55014-2:1997 Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. 

Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse CISPR 14-2:1997; EN 55014-2:1997/A2:2008 CISPR 14-2:1997/A2:2008  
Nota 3;  

- EN 60947-1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguligenerale IEC 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011 IEC 
60947-1:2007/A1:2010,  

şi cu condiţia ca produsele de mai sus să fie utilizate în scopu lpentrucare au fost concepute, cu reglementările, normele în vigoare 
şi instrucţiunile furnizorului, sunt conforme dispoziţiilor din directivele europene şi legislaţia naţionalăaplicabile : 
     - Directiva de joasă tensiune: 2006/95/CE, HG 457/2003, republicatăîn 2007, 
     - Directiva de compatibilitate electromagnetică CEM: 2004/108/EC, HG 982/2007. 
 
Data                           Semnatura                         Nr. bon fiscal                                            S.C. BER MEDICAL  S.R.L. 

           Bucuresti, Romania 
                                                                                                                                                        

 

SC BER MEDICAL SRL 
CUI   : RO26916266 ; Nr. ORC : J40/4202/2014 
Cont : RO12BTRL00501202W25178XX, Banca Transilvania 

Bucuresti, Sect. 6, Bd. Iuliu Maniu Nr. 7 

P.L. Oradea, Str. Gheorghe Mardarescu Nr. 14 
Tel/Fax : 0259-444385 
Mail:  beurer@beurer.ro  
Web: www.beurer.ro  
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