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Stimată clientă, stimate client, 
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră sim-
bolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile 
căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj şi aer. Vă rugăm să 
citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră BEURER

Pachet de livrare
- Aparat de manichiură şi pedichiură 
- 7 supraelemente de înaltă calitate din safir şi pâslă
- Adaptor
- Geantă de depozitare
- Prezentele instrucţiuni de utilizare
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 Avertizare
•	Acest	aparat	poate	fi	utilizat	de	copii	peste	8	

ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzo-
riale sau mintale reduse sau fără experienţă şi 
cunoştinţe necesare numai dacă aceste per-
soane 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	apa-
ratul.

•	Lucrările	de	curăţare	şi	întreţinere	destinate	
utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără 
a fi supravegheaţi.

•	Nu	utilizaţi	aparatul	dacă	prezintă	deteriorări	
sau dacă nu funcţionează corect. În aceste 
cazuri, contactaţi serviciul pentru clienţi.

•	Reparaţiile	trebuie	efectuate	numai	de	către	
Serviciul pentru clienţi sau de către comerci-
anţii autorizaţi.

1. Indicaţii importante
Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni, păs-
traţi-le pentru utilizarea ulterioară şi permiteţi accesul la ele şi altor 
utilizatori.
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ATENŢIE: 
În timpul utilizării, la nivelul pielii şi al unghiilor se poate simţi o căldură pu-
ternică. 
–  În timpul tratamentului verificaţi periodic rezultatele. Acest lucru este va-

labil în special pentru diabetici, întrucât aceştia sunt mai puţin sensibili la 
durere şi se pot răni mai uşor. Supraelementele 1, 2, 3, 4 şi 5 livrate sunt 
adecvate în special pentru diabetici, întrucât acestea servesc unui trata-
ment pe o suprafaţă întinsă şi nu punctiformă. 

   Supraelementele 6 şi 7 însă sunt mai puţin potrivite pentru diabetici. Lu-
craţi întotdeauna cu mare atenţie. În caz de dubii, consultaţi medicul. 

–  Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat şi în 
modul specificat în instrucţiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare 
poate fi periculoasă. 

–  La utilizarea îndelungată a aparatului, de ex. pentru îndepărtarea cuticule-
lor de la picioare, aparatul se poate încălzi puternic.  
Pentru evitarea arsurilor pielii, trebuie să existe pauze mai lungi între utili-
zările individuale. Pentru siguranţa proprie, verificaţi în permanenţă gradul 
de încălzire a aparatului. Acest lucru este valabil în special pentru persoa-
nele insensibile la căldură.

–  Aparatul este destinat numai pentru uzul propriu şi nu pentru uz medical 
sau comercial.

–  Din motive de igienă, acest aparat trebuie utilizat la o singură persoană.
–  Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni care se pro-

duc datorită utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
–  Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericolul de 

asfixiere.
–  Aparatul se va verifica periodic dacă prezintă semne de uzură sau deteri-

orare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat neco-
respunzător, acesta trebuie prezentat producătorului sau comerciantului 
înainte de următoarea utilizare.

–  Deconectaţi imediat aparatul dacă prezintă defecţiuni sau avarii în funcţio-
nare.

–  Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către 
comercianţii autorizaţi.

– În niciun caz nu încercaţi să reparaţi singur aparatul!
– Utilizaţi aparatul numai cu accesoriile livrate.
–  Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat în special în 

preajma copiilor.
– Nu utilizaţi pe copii mici/animale.
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–  Evitaţi orice contact cu apa (în afară de curăţarea cu o cârpă puţin ume-
dă!). Apa nu trebuie să pătrundă sub nicio formă în interiorul aparatului. 
Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă. Nu utilizaţi aparatul niciodată 
în cada de baie, sub duş, în piscină sau deasupra unei chiuvete pline cu 
apă. Dacă totuşi a intrat apă sub carcasă, scoateţi imediat aparatul din 
priză şi contactaţi comerciantul dvs. de electrice sau Serviciul Clienţi. 

– Nu ţineţi aparatele aproape de surse de căldură.
– Nu utilizaţi aparatul sub pături, perne, etc.
–  Aparatul nu trebuie să funcţioneze mai mult de 20 de minute neîntrerupt. 

După acest timp se va aştepta minimum 15 minute pentru a evita supra-
încălzirea motorului.

–  La fiecare utilizare a aparatului şi a elementului de reţea cu fişă, mâinile 
trebuie să fie uscate.

–  Nu trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a scoate cablul de ali-
mentare din priză.

–  Cablul de alimentare poate fi utilizat numai la tensiunea de reţea specificată.
– Aparatul poate fi utilizat numai împreună cu cablul de alimentare livrat.
–  După fiecare utilizare, înainte de fiecare curăţare şi schimbare a accesorii-

lor, cablul de reţea se va scoate întotdeauna din priză.
 
2. Punerea în funcţiune
Acest aparat de manichiură şi pedichiură este dotat cu accesorii de înaltă 
calitate. Varianta de bază cuprinde 7 supraelemente cu un strat din safir 
durabil respectiv din pâslă de lustruit.
Pe lângă altele datorită funcţiei de reglare a vitezelor în 2 trepte şi a funcţiei 
de rotire spre dreapta/stânga, se poate obţine o îngrijire profesionistă a un-
ghiilor şi a picioarelor, aşa cum se întâlneşte doar la pedichiurist.
Suplimentar, LED-ul integrat asigură condiţii de lumină optime în timpul 
utilizării.

3. Utilizare
3.1 Generalităţi
–  Acest aparat este conceput numai pentru tratarea mâinilor (manichiură) şi 

picioarelor (pedichiură).
– Aveţi grijă ca aparatul să fie oprit.
–  Selectaţi supraelementul dorit şi aşezaţi-l printr-o apăsare uşoară pe axa 

aparatului. Pentru a-l înlătura, trageţi accesoriul în poziţie dreaptă de pe 
aparat. 
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–  Porniţi aparatul împingând întrerupătorul în jos (rotire stânga, LED-ul lumi-
nează roşu) sau în sus (rotire dreapta, LED-ul luminează verde).

–  Puteţi selecta între două trepte de viteză (Hi şi Lo). Apăsaţi în acest scop 
tasta corespunzătoare de la nivelul aparatului.

–  Toate supraelementele pentru pilire şi netezire sunt acoperite cu un strat 
granulat din safir. Acesta garantează o longevitate extremă şi asigură un 
grad minim de uzură.

–  Nu exercitaţi o presiune mare asupra aparatului şi acţionaţi întotdeauna 
cu atenţie supraelementele care vor fi utilizate pe suprafeţe.

–  Acţionaţi aparatul prin apăsări uşoare în mişcări circulare asupra părţilor 
care trebuie tratate.

–  Reţineţi că în cazul pielii înmuiate respectiv umede, supraelementul de 
netezire are un efect redus. Din acest motiv vă rugăm să nu efectuaţi un 
tratament preliminar în baia de apă. 

–  Pentru a menţine protecţia naturală a pielii, nu îndepărtaţi cuticulele în 
întregime.

–  Aveţi grijă ca axa să se poată roti întotdeauna liber. Axa nu trebuie să fie 
blocată în permanenţă, întrucât, în caz contrar, aparatul se încălzeşte prea 
tare şi se poate deteriora.

–  După fiecare utilizare aplicaţi o cremă hidratantă pe pacientul care a fost 
tratat.

Important:
Verificaţi rezultatele în timpul tratamentului. Acest lucru este va-
labil în special pentru diabetici, deoarece aceştia sunt mai puţin 
sensibili la mâini şi picioare.

3.2 Accesorii
Întrucât este vorba de accesorii profesioniste, vă rugăm să le manevraţi cu 
atenţie, deoarece pot provoca răni în cazul utilizării necorespunzătoare. Vă 
sfătuim să manevraţi aparatul cu atenţie mai ales la viteze ridicate.
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Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului dumneavoastră:

1 – placă din safir, fină
Pileşte şi tratează unghiile; granulaţie fină a plăcii 
din safir. Particularitatea acestei plăci din safir este 
rotirea exclusiv a plăcii interioare de netezit, partea 
exterioară fiind fixă. Acest lucru face posibilă pilirea 
exactă a unghiilor fără a exista pericolul de ardere ca 
urmare a rotirii prea rapide a plăcii. 

2 – placă din safir, aspră
Pentru pilirea şi prelucrarea unghiilor; granulaţie mai 
mare a plăcii din safir. Cu acest accesoriu puteţi 
scurta prin pilire chiar şi unghii groase. Deoarece ne-
tezeşte rapid şi suprafeţe mari ale unghiilor, trebuie 
să acţionaţi şi în acest caz cu atenţie.

3 – vârf con din safir
Pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos 
sau a bătăturilor pe talpă şi călcâi şi pentru prelucra-
rea unghiilor.

4 – vârf con din pâslă
Pentru netezirea şi lustruirea marginii unghiei după 
pilire, precum şi pentru curăţarea suprafeţei unghiei. 
Lustruiţi întotdeauna în mişcări circulare şi nu menţi-
neţi vârful con din pâslă într-un singur loc, deoarece, 
prin frecare, se poate produce o căldură prea mare.

5 – polizor din safir pentru stratul cornos
Îndepărtarea rapidă a stratului cornos sau a bătă-
turilor mari pe tălpi şi călcâie. Acest accesoriu este 
destinat utilizării pe suprafeţe mari.
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7 – freză flacără 
Pentru îndepărtarea unghiilor crescute în carne. Vă 
rugăm să apropiaţi cu atenţie freza flacără de locul 
care va fi tratat şi îndepărtaţi părţile unghiei crescute 
în carne.

6 – freză cilindrică
Îndepărtarea suprafeţelor tari ale unghiilor de la pi-
cioare şi netezirea superficială a acestora. În acest 
scop, aşezaţi freza cilindrică orizontal faţă de supra-
faţa unghiei şi îndepărtaţi prin mişcări circulare lente 
stratul dorit.

Pentru pilire, lucraţi întotdeauna din exteriorul unghii spre vârf!
În timpul tratamentului, verificaţi rezultatele în mod regulat. În cazul în care 
devine neplăcut, întrerupeţi tratamentul.

4. Curăţare/îngrijire
Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna ştecărul din priză!
–  Aparatul poate fi curăţat cu o cârpă uşor umezită. În cazul murdăriei ac-

centuate, puteţi umezi cârpa cu soluţie de săpun. 
–  Pentru menţinerea igienei, elementele pot fi curăţate cu o cârpă înmuiată 

în alcool resp. cu o perie. Vă rugăm să-l uscaţi apoi bine. 
– Nu lăsaţi aparatul să cadă.
–  Aveţi grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se în-

tâmplă acest lucru, utilizaţi aparatul din nou abia când este complet uscat.
–  Pentru curăţare nu utilizaţi detergenţi chimici sau soluţii agresive de  

curăţare.
–  Nu scufundaţi aparatul sau elementul de reţea cu fişă în apă sau alte lichide.

5. Eliminarea ca deşeu
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deşeuri-
le de echipamente electrice şi electronice. 
În caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale însăr-
cinate cu eliminarea deşeurilor.
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