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R ROMÂNĂ

Conţinut Pachet de livrare
• Uscător de păr
• Duză profesională îngustă
• Difuzor de volum
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

 AVERTIZARE
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul 

privat, nu în domeniul comercial.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi de persoane 

cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără 
experienţă şi cunoştinţe necesare numai dacă aceste persoane 
sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la uti-
lizarea 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 tre-

buie efectuate de copii fără a fi supravegheaţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat 

este deteriorat, acesta trebuie eliminat.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru 
consultarea ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor utilizatori şi 
respectaţi indicaţiile.
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•   Dacă folosiţi aparatul în baie trebuie să scoateţi cablul din priză 
după utilizare, deoarece apropierea faţă de apă reprezintă un 
pericol chiar dacă aparatul este oprit.

•  Ca protecţie suplimentară se recomandă instalarea unui sistem 
de protecţie împotriva curentului vagabond (RCD=Residu-
al-Current Circuit Devise) cu un curent de declanşare calculat 
de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Informaţii în 
acest sens sunt oferite de firma locală specializată în domeniul 
instalaţiilor electrice.

•  Nu utilizaţi niciodată aparatul în apropierea căzilor, chiuvetelor, 
duşurilor sau a altor vase care conţin apă sau alte lichide – 
pericol de electrocutare.

Stimată clientă, stimate client,
Vă mulţumim că aţi optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse 
de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, 
greutate, masaj, frumuseţe şi aer. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru 
consultarea ulterioară, puneţi-le la dispoziţie altor utilizatori şi respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Destinaţia de utilizare
Uscătorul de păr vă ajută la uscarea şi coafarea profesională a părului dumneavoastră.
Cu ajutorul celor două trepte de viteză şi a celor trei trepte de căldură puteţi regla uscătorul dumnea-
voastră în funcţie de necesităţi.
Treapta suplimentară blocabilă de aer rece asigură o mai bună fixare a coafurii.
Cu ajutorul duzei profesionale înguste vă puteţi coafa părul mai exact, iar difuzorul oferă un volum 
suplimentar părului.
Tehnologia cu ioni integrată neutralizează părul datorită ionilor negativi. Se evită electrizarea părului.
Funcţia de oprire automată protejează aparatul împotriva supraîncălzirii.
Filtrul detaşabil facilitează îndepărtarea scamelor, prafului şi a părului aspirat. 
Aparatul prezintă un senzor de contact. Astea înseamnă că aparatul porneşte numai atunci când 
acţionaţi cu mâna senzorul de atingere de pe mâner.
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca urmare a utilizării neco-
respunzătoare sau neglijente a aparatului.
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2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare, respectiv pe aparat.

Pericol Nu utilizaţi aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu 
chiuvetă, duş, cadă) – pericol de electrocutare!

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.

3. Utilizarea conform destinaţiei
Uscătorul de păr trebuie utilizat exclusiv pentru uscarea şi coafarea personală a părului în domeniul 
privat!

 Avertizare
Utilizaţi aparatul exclusiv:
• pentru uz extern
• în scopul pentru care a fost creat şi în modul specificat în prezentele instrucţiuni de utilizare.

Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă!
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4. Descrierea aparatului
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1 Difuzor de volum

2 Orificiu pentru evacuarea aerului

3 Filtru detaşabil

4 Buton pentru aer rece 

5 Întrerupător pentru treptele de 
căldură cu trei poziţii:
1    Temperatură scăzută
2    Temperatură medie
3    Temperatură ridicată

6 Întrerupător de viteză cu trei poziţii:
0   Oprire
1   curent de aer slab
2   curent de aer puternic

7 Senzor de contact

8 Bec de funcţionare

9 Element de protecţie împotriva 
îndoirii, cu ureche de suspendare

10 Cablu de alimentare

11 Duză profesională rotativă

5. Instrucţiuni de siguranţă

Pericol
Pentru a evita probleme de sănătate, se recomandă neapărat evitarea utilizării apa-
ratului în următoarele situaţii:

• Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă sau în alt lichid!  
Pericol de electrocutare!

• În cazul în care aparatul cade în apă, în ciuda tuturor măsurilor de siguranţă, scoateţi imediat 
ştecărul din priză! Nu băgaţi mâna în apă!  
Pericol de electrocutare!

• Înainte de o nouă utilizare, solicitaţi verificarea aparatului de către o firmă de specialitate autorizată! 
Pericol de moarte prin electrocutare!
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• Nu apropiaţi obiectele metalice (de exemplu, bijuterii) de orificiul de aspirare pentru a evita aspira-
rea acestora – pericol de electrocutare!

• Nu introduceţi obiecte în interiorul carcasei! Pericol de electrocutare!
• Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia. Pericol de 

electrocutare şi accidentare!
• În cazul unei deteriorări vizibile a aparatului, a cablului/ştecherului sau a accesoriului, nu utilizaţi 

aparatul şi contactaţi comerciantul dumneavoastră sau serviciul pentru clienţi, la adresa menţiona-
tă. Pericol de electrocutare!

• Nu utilizaţi cabluri prelungitoare în baie pentru a asigura accesul rapid la ştecărul cablului în caz de 
necesitate.

• Nu lăsaţi copiii în apropierea materialelor de ambalare – pericol de asfixiere!

 Avertizare
Pentru a evita probleme de sănătate, respectaţi următoarele puncte:
• Nu este permis ca uscătorul de păr, suflanta şi orificiul de aspiraţie să fie acoperite – pericol de 

incendiu!
• Filtrul detaşabil [3], orificiul de aspiraţie şi orificiul pentru evacuarea aerului [2] nu trebuie să fie 

acoperite cu scame, praf sau păr aspirat – pericol de incendiu!
• Nu utilizaţi aparatul pe păr sintetic – pericol de incendiu!
Asiguraţi-vă că în apropierea aparatului nu se află lichide uşor inflamabile. Pericol de incendiu!
• După utilizare, aşezaţi aparatul pe o suprafaţă rezistentă la căldură.

 Indicaţii
• Trageţi numai de ştecăr când scoateţi cablul din priză. 
• Înaintea folosirii aparatului se va îndepărta întregul ambalaj.
• Conectaţi aparatul numai la o priză cu tensiunea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie.
• Nu utilizaţi piese suplimentare care nu sunt recomandate de producător, respectiv care nu sunt 

comercializate ca accesorii.
• Nu sunteţi autorizat în niciun caz să demontaţi sau să reparaţi aparatul, în caz contrar nefiind posi-

bilă garantarea unei funcţionări ireproşabile. În caz de nerespectare pierdeţi garanţia.
• În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autori-

zată.
• În timpul utilizării, nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat.
• Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
• Dacă înstrăinaţi aparatul unor terţi, trebuie să le predaţi şi aceste instrucţiuni de utilizare.

6. Operare

 Avertizare
• Poziţionaţi-vă pe o suprafaţă uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică. Pericol de electro-

cutare!
• Asiguraţi-vă că nu aveţi mâinile ude! Există pericol de electrocutare!
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• Difuzorul de volum [1], duza profesională [11] şi uscătorul de păr se pot încinge, în funcţie de pozi-
ţia întrerupătorului şi durata de utilizare – pericol de arsuri şi de incendiu!

• Nu atingeţi difuzorul de volum [1] şi duza profesională [11] în timpul utilizării, deoarece se încing. 
Pericol de incendiu şi arsuri!

• Poziţionaţi uscătorul de păr numai pe un suport neinflamabil. Pericol de incendiu!
• După utilizare, aşezaţi aparatul pe o cârpă umedă sau în apropierea acesteia. Pericol de electrocu-

tare!
• Asiguraţi-vă că nu se pot aspira direct fire de păr. Pericol de incendiu!

 Atenţie
• Nu prindeţi cablul de alimentare [10] de exemplu la sertare sau uşi.
• Descurcaţi cablul de alimentare [10] dacă acesta este răsucit.
• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare [10], nu îl trageţi şi nu îl poziţionaţi peste/

pe obiecte tăioase, ascuţite sau suprafeţe încinse. Cablurile de alimentare deteriorate sau răsucite 
cresc pericolul de electrocutare!

 Indicaţie
Aparatul prezintă un senzor de contact [7]. Astfel, aparatul porneşte numai dacă acţionaţi cu mâna 
senzorul de contact  [7] de pe mâner şi dacă înainte de acest lucru, aţi pornit aparatul prin interme-
diul întrerupătorului de viteză [6]. 

 Indicaţie
După prima pornire se produce un uşor miros în primele minute. Acest lucru este normal şi nu 
prezintă pericol pentru sănătate. Lăsaţi aparatul să meargă timp de trei până la cinci minute. Ulterior 
puteţi folosi aparatul în modul obişnuit.

Uscarea părului
> Porniţi uscătorul de păr prin intermediul întrerupătorului de viteză [6]. Becul de funcţionare [8] 

luminează roşu şi aparatul porneşte imediat ce senzorul de contact [7] este atins:
 1 curent de aer slab
 2 curent de aer puternic
> Selectaţi treapta de căldură prin intermediul întrerupătorului pentru trepte de căldură [5]:
 1 Temperatură scăzută
 2 Temperatură medie
 3 Temperatură ridicată
> Uscaţi şi/sau coafaţi părul dumneavoastră după cum doriţi.
Opriţi uscătorul de păr după fiecare utilizare/întrerupere folosind întrerupătorul de viteză [6] 
(treapta 0).
> În caz de supraîncălzire, aparatul se opreşte automat pentru siguranţa dumneavoastră.
> Scoateţi ştecărul din priză şi lăsaţi aparatul să se răcească.
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> Înainte de a-l porni din nou, verificaţi orificiul pentru evacuarea aerului [2] şi filtrul [3] pentru a vedea dacă 
sunt obturate (de exemplu, prin scame, praf sau păr aspirat). 

> După utilizare, aşezaţi aparatul pe o cârpă umedă sau în apropierea acesteia.

 Indicaţie
Pentru a obţine rezultate optime cu tehnologia pe bază de ioni, utilizaţi uscătorul de păr fără acce-
soriu.

Alegerea funcţiei
Uscătorul de păr dispune de o treaptă de aer rece care se poate selecta prin intermediul tastei 
pentru treapta de aer rece [4]:

Funcţie Descriere

Treapta de aer rece reprezintă încheierea perfectă. Prin intermediul acesteia se 
răceşte şi se fixează părul pentru a obţine un rezultat mai bun.
Treapta de aer rece poate fi activată oricând în timp ce apăsaţi tasta [4]. Imediat 
ce apăsaţi din nou tasta, se revine la treapta de căldură aleasă anterior.

Accesorii
Se livrează următoarele accesorii:
• Difuzor de volum [1]: oferă părului volum şi elasticitate.
• Duză profesională [11]: permite coafarea şi aranjarea cu mai multă precizie.

După utilizare
• După fiecare utilizare, scoateţi ştecărul din priză.
• Lăsaţi aparatul să se răcească.
• Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului!
• Depozitaţi aparatul într-un loc uscat, la care nu au acces copiii.
• Aparatul poate fi agăţat cu urechea de suspendare [9] de un cârlig.

7. Curăţarea şi întreţinerea aparatului

Curăţare

 Atenţie
• Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna ştecărul din priză. Pericol de electrocutare!
• Evitaţi pătrunderea apei în interiorul aparatului! Pericol de electrocutare!
• Nu curăţaţi aparatul cu lichide uşor inflamabile! Pericol de incendiu!
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 Indicaţie
• Aparatul dumneavoastră nu necesită efectuarea de lucrări de întreţinere.
• Protejaţi aparatul împotriva prafului, murdăriei şi umidităţii.
• Nu curăţaţi aparatul niciodată în maşina de spălat!
• Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare agresivi, abrazivi sau caustici, obiecte de curăţare ascuţite 

sau perii tari!
• Carcasa uscătorului de păr şi accesoriile pot fi curăţate cu o lavetă moale, umezită în apă caldă.
• Înainte de fiecare utilizare, curăţaţi orificiul pentru evacuarea aerului [2] şi filtrul [3] cu o pensulă/

perie pentru a îndepărta scamele, praful şi părul aspirat.

8. Date tehnice

Greutate ~ 506 g

Alimentarea cu tensiune 220-240 V ~ 50/60 Hz

Consum de putere max. 1400 W

Clasă de protecţie II

Condiţii ambiante Aprobat numai pentru utilizarea în interior

Domeniul de temperaturi admis -10 până la +40°C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

9. Eliminarea ca deşeu 
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer  
la finalul duratei de viaţă. 
Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din ţara 
dumneavoastră.
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor.

Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 
În caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale însărcinate cu eliminarea deşeurilor.
Puteţi obţine informaţii despre centrele de colectare de exemplu de la administraţia locală, de la 
firmele locale de salubrizare sau de la comerciantul dumneavoastră.
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