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Explicaţii simboluri de pe etichetă  

A nu se utiliza împăturită sau moto-
tolită!

A nu se perfora cu ace!

Materialele utilizate pentru acest 
aparat îndeplinesc cerinţele umano-
ecologice ridicate ale standardului 
Öko-Tex 100, care este aprobat de 
Institutul de Cercetare din Hohen-
stein.

Citiţi instrucţiunile!

06.0.43510 Hohenstein
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Română

Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră de sortimente. Marca noastră este sinoni-
mă cu produse de calitate, testate în mod amănunţit din domeniul căldură, greutate, tensiune, 
temperatură corporală, puls, terapie, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea ulteri-
oară, să le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie
A dumneavoastră, Echipa Beurer

Conţinut de livrare: 1 pernă electrică, 1 comutator, aceste instrucţiuni de utilizare

1.  Instrucţiuni importante de sigu-
ranţă - citiţi cu atenţie şi păstraţi-
le pentru utilizarea ulterioară

Nerespectarea următoarelor instrucţiuni poate conduce la daune materiale sau vătămări cor-
porale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucţiuni de siguranţă şi pericol 
servesc nu numai pentru protejarea sănătăţii dumneavoastră, respectiv a sănătăţii terţilor, ci 
şi pentru protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni de 
siguranţă şi să înmânaţi acest manual o dată cu înstrăinarea articolului. 
• Utilizaţi această pernă electrică numai în scopul descris în aceste instrucţiuni de utilizare.
• Această pernă electrică nu este destinată utilizării în spitale.
• Această pernă electrică nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 

abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe 
suficiente, cu excepţia cazului în care sunt monitorizate de o persoană competentă respon-
sabilă pentru siguranţa lor.

• Nu o utilizaţi pentru persoane lipsite de ajutor, copii mici sau persoane insensibile la căldură 
(de ex. diabetici, persoane cu modificări ale pielii datorate bolii sau porţiuni de piele cicatriza-
te în zona de aplicare, după consumarea de medicamente analgezice sau alcool).

• Utilizarea prelungită poate conduce la arsuri ale pielii.
• Atenţie! În niciun caz nu adormiţi atât timp cât perna electrică este în funcţiune.
• Nu folosiţi perna electrică la nivelul părţilor corpului care sunt inflamate, rănite sau umflate. 

Pentru nelămuriri, consultaţi medicul înainte de utilizare.
• Câmpurile electrice şi magnetice ce provin de la această pernă electrică pot perturba func-

ţionarea pacemaker-ului dumneavoastră. Acestea se află totuşi mult sub valorile limită: in-
tensitate a câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitate a câmpului magnetic: max. 80 A/m, 
densitate a câmpului magnetic: max. 0,1 Mili-Tesla. Din acest motiv vă rugăm să consultaţi 
medicul şi producătorul pacemaker-ului dumneavoastră înainte de utilizarea acestei perne 
electrice.
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• Această pernă electrică
 - racordaţi-l numai la tensiunea indicată pe aparat;
 –  trebuie utilizată numai cu tipul de comutatoare indicat pe perna electrică,
 - nu-l lăsaţi să funcţioneze nesupravegheat,
 - nu îl porniţi dacă este pliat sau mototolit,
 - nu-l strângeţi,
 - nu îl îndoiţi prea tare,
 - nu îl folosiţi pe animale,
 - nu îl utilizaţi în stare umedă.
• Piesele electronice din comutatorul pernei electrice produc o uşoară încălzire a acestuia în 

timpul funcţionării. Din acest motiv comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe 
perna electrică în timpul funcţionării.

• Nu trageţi de cabluri, nu le rotiţi sau îndoiţi prea tare.
• Nu introduceţi ace sau obiecte ascuţite în această pernă electrică.
• Această pernă electrică nu poate fi utilizată de copii, cu excepţia cazului în care comutatorul 

a fost presetat de către un adult sau de către un supraveghetor sau copilul a fost suficient 
instruit cu privire la utilizarea în siguranţă a pernei electrice.

• Copiii trebuie să fie atent supravegheaţi pentru a nu li se permite să se joace cu această 
pernă electrică.

• Această pernă electrică trebuie verificată periodic în privinţa semnelor de uzură sau deteriorare. 
Dacă există astfel de semne sau dacă această pernă electrică a fost utilizată în mod necores-
punzător, aceasta trebuie dusă la producător sau la comerciant înainte de următoarea utilizare.

• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestei perne electrice este deteriorat, 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.

• Reparaţiile vor fi efectuate numai de către persoane de specialitate sau la un punct de repa-
raţie autorizat de producător, fiind nevoie de unelte speciale. Din cauza reparaţiilor necores-
punzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.

• Dacă mai aveţi întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresaţi-vă Servi-
ciului Clienţi.

2. Utilizarea corespunzătoare

Această pernă electrică este destinată încălzirii corpului uman. Astfel, puteţi beneficia de căldură 
în mod raţionalizat. Căldura stimulează circulaţia şi relaxează musculatura. Această pernă elec-
trică nu este destinată utilizării în spitale sau în scopuri comerciale. În special nu trebuie încălziţi 
sugarii, copiii mici, persoanele insensibile la căldură sau cele lipsite de ajutor şi nici animalele. 
Pernele noastre electrice din microfleece cu proprietate de respiraţie activă au un grad ridicat 
de adaptabilitate şi sunt plăcute la atingere. Datorită comutatorului detaşabil, curăţarea pernei 
electrice se poate realiza şi cu ajutorul maşinii de spălat (a se vedea instrucţiunile de curăţare).
La prima folosire, perna electrică poate dezvolta un miros de material sintetic, care însă se 
pierde după scurt timp.

3. operarea

3.1 Siguranţa
Această pernă electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANŢĂ. Această tehnică elec-
tronică senzorială împiedică o supraîncălzire a pernei electrice pe întreaga sa suprafaţă prin 
deconectare automată în caz de eroare. Dacă se produce o deconectare automată în caz de 
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eroare, prin intermediul sistemului de siguranţă lampa de semnalizare nu se mai aprinde chiar 
şi în stare pornită a pernei electrice. Vă rugăm să vă asiguraţi, din motive de siguranţă, că 
perna electrică nu mai poate fi pornită în caz de eroare, fiind necesară trimiterea acesteia la 
adresa de service.

3.2 Punerea în funcţiune
Verificaţi mai întâi dacă comutatorul este conectat prin cuplare la perna electrică. Apoi introdu-
ceţi ştecherul de reţea în priză.

3.3 Selectarea temperaturii
Perna electrică se încălzeşte cel mai repede atunci când setaţi mai întâi cea mai ridicată treap-
tă de temperatură. Această treaptă poate fi modificată ulterior, dacă este cazul.
După pornirea pernei electrice, treapta de comutare luminează intermitent pentru o perioadă 
scurtă – timp în care perna electrică realizează o autotestare. Apoi treapta de comutare rămâ-
ne aprinsă.
În cazul unei utilizări de durată mai îndelungată, vă recomandăm cea mai mică treaptă de 
temperatură a pernei electrice.

3.4 Trepte de temperatură
Treapta: 0 oprit

1 căldură minimă
2 căldură medie
3 căldură maximă

3.5 Decuplarea automată 
Aceste perne electrice sunt dotate cu un sistem de decuplare automată. Acesta 
opreşte alimentarea cu căldură la circa 90 de minute după punerea în funcţiune 
a pernei electrice. Afişajul de funcţii începe apoi să lumineze intermitent. Pentru 
a putea pune din nou perna electrică în funcţiune, trebuie mai întâi să poziţionaţi 
comutatorul pe poziţia „0“. După circa 5 secunde perna electrică poate fi din 
nou pornită. În cazul în care perna electrică nu mai este utilizată după decuplarea temporară, 
aceasta trebuie oprită (treapta „0“) sau este necesară scoaterea ştecherului de reţea din priză.

3.6 Încălzirea rapidă
Această pernă electrică posedă o opţiune de încălzire rapidă, care determină încălzi-
rea rapidă în primele 10 minute.

4. Curăţare şi îngrijire  

Scoateţi de fiecare dată ştecherul de reţea din priză înainte de 
curăţarea pernei electrice. 
Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă sau 
un burete umed şi eventual cu o soluţie lichidă delicată. Nu utilizaţi 
detergenţi care conţin solvenţi.
Reţineţi că perna electrică nu trebuie curăţată chimic, stoarsă, uscată în uscător, centrifugată 
sau călcată cu fierul.
Înainte de spălare, separaţi cuplarea şi, prin urmare, comutatorul de perna electrică. Setaţi 
maşina de spălat pe spălare delicată la 30°C.
Din motive ecologice, vă recomandăm spălarea pernei electrice numai împreună cu alte mate-
riale textile. Utilizaţi o soluţie lichidă delicată şi aplicaţi-o conform indicaţiilor producătorului. 

90min
STOP
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Vă rugăm aveţi grijă ca perna electrică să nu fie spălată prea des. Din acest motiv, perna elec-
trică se va spăla în maşina de spălat de maxim 10 ori pe întreaga durată de viaţă.
nu fixaţi perna electrică pentru uscare cu cârlige de rufe sau alte obiecte de acet fel şi 
nu o porniţi în timp ce se usucă!
Reconectaţi comutatorul la perna electrică abia după uscarea completă a conectorului şi 
a pernei electrice.
 

5. Păstrarea

Dacă nu utilizaţi perna electrică un timp mai îndelungat, vă recomandăm să o păstraţi în amba-
lajul original într-un mediu uscat şi fără să fie încărcat. În timpul depozitării, nu aşezaţi obiecte 
pe perna electrică pentru a evita îndoirea acesteia.
Mai întâi lăsaţi perna electrică să se răcească.

6. Eliminarea ca deşeu

Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE (Was-
te Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea 
deşeurilor.
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