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Massaggiatore anticellulite Manuale di istruzioni

 DATI TECNICI 

Potenza: 25W
Alimentazione: 230V -50Hz 

In un’ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare mo-
difiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla 
fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti do-
mestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparec-
chiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare pos-
sibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui 
è composto.
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponi-
bili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato 
l’acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di rac-
colta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti
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CERTIFICATO DI GARANZIA
La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o 
di fabbricazione.
La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento 
di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello 
dell’apparecchio acquistato.
Se l’apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la 
nostra sede. Questo per conservare inalterata l’efficienza del vostro apparecchio e per NON 
invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non 
autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

Condizioni di garanzia
Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garan-
zia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, 
lame)
f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio, negligenza
o trascuratezza nell’uso.

L’elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la 
presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi 
risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di uso 
professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indi-
rettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito “Libretto Istruzioni ed avvertenze” in 
tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.

Assistenza tecnica
Per l’assistenza tecnica e/o riparazioni fuori dal periodo di garanzia ci si può rivolgere diret-
tamente all’indirizzo sottostante.

BEPER SRL
Via Salieri, 30
37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019
e-mail: assistenza@beper.com
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Anti-cellulite massager Use instructions

TECHNICAL DATA

Power 25W
Voltage 230V ~ 50Hz

For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the 
product without any notice.
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The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of 
in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected 
separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they con-
tain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out 
“wheeled bin” symbol  on the product reminds you of your obligation, that when you 
dispose of the appliance, it must be separately collected.
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GUARANTEE CERTIFICATE
This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 
month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the 
guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal 
receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to 
preserve the appliance’s efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this 
appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS
If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the pe-
riod of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that: 

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee. 

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consu-
mable products (such as lamps, batteries, heating elements…) the aesthetic parts are exclu-
ded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules 
for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or 
improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the 
supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will 
be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory 
and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part 
in question and not the entire product

TECHNICAL ASSISTANCE
Even after the guarantee period we will always pay attention to repairs for defected applian-
ces.
For technical assistance and/or repairs after the guarantee period you can directly contact 
the below address: 

CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IN YOUR COUNTRY OR ATER SALES DEPARTMENT 
BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com WHICH WILL FORWARD YOUR ENQUIRIES TO 
YOUR DISTRIBUTOR.
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Masseur anticellulite Manuel d’instructions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance 25W
Alimentation 230V -50Hz 

Dans une optique d’amélioration constante Beper se réserve le droit de modifier ou 
amélio rer cet appareil sans préavis.

Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l’éli-
mination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.
Le produit doit être détruit dans un centre d’élimination des déchets adapté ou être 
restitué au revendeur dans le cas d’une substitution avec un autre produit équiva-
lent neuf. 
Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du pro-
duit selon les termes de la loi en vigeur. 

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer 
l’environnement si détruites de façon inapropriée . Par ailleurs, certaines parties de ces 
matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l’environnement. Il est 
de votre et notre devoir  de préserver la santé de l’environnement. 
Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles 
directives introduites en faveur de l’environnement (2011/65/EU) et que le produit doit 
être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.
Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d’élimina-
tion des déchets de votre commune.
Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d’élimination des déchets indi-
quées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE
La garantie d’application est valable pour 24 mois à partir de la date d’achat pour des défauts 
de matériel ou de fabrication.
La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le do-
cument d’achat (ticket de caisse) qui certifie la date d’achat et le nom du modèle de 
l’appareil acheté 
Si l’appareil devrait demander l‘assistance technique s’adresser au vendeur ou auprès de 
notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l ‘efficacité de votre appareil et pour NON inva-
lider la garantie. Des éventuelles manipulations de l’appareil de la part du personnel non 
autorisé invalident automatiquement a garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE
S’il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période 
de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.
 
Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueu-
ses à cause de : 

a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
b. Installation erronée ou  inadaptation de l’installation électrique,
c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
e. Produit et/ou parties du produit relevant de l’usure et/ou consommables (ex : lampes pi-
les, lames) 
f. Manque d’observation des instructions pour le fonctionnement de l’appareil, négligence 
dans l’utilisation 

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présen-
te garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des 
défauts de fabrication de l’appareil. 
En outre la garantie est exclue dans tous les cas d’usage impropre de l’appareil et en cas 
d’usage professionnel.    

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent di-
rectement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domesti-
ques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret 
des instructions et des précautions » approprié, en thème d’installation, d’utilisation et d’en-
tretien de l’appareil. 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Pour l’assistance technique et/ou des réparations en dehors de la période de garantie, vous 
pouvez vous adresser directement à l’adresse indiquée ci-dessous:

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST EFFECTUÉ PAR VOTRE REVENDEUR OU PAR 
L’IMPORTATEUR/DISTRIBUTEUR DES PRODUITS BEPER. 
ÉCRIVEZ UN E-MAIL AU assistenza@beper.com POUR CONNAITRE LE CENTRE SER-
VICE AGRÉE BEPER LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.
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Anticellulite-Massagegerät Betriebsanleitung

TECHNISCHE DATEN 

Leistung 25W
Versorgungsspannung 230V – 50Hz

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, 
das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.

Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; 
deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie  2011/65/EU 
zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr be-
nutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie 
umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott 
durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung  versehen und dürfen  nicht 
mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und an-
schließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.
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GARANTIESCHEIN
Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.
Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit  Kaufda-
tum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.
Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem 
Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhal-
ten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes 
durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung 
während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen 
aufgrund von:
a. Transportschäden oder Stürze,
b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrau-
chsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichti-
gem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da  diese Garantie für all jene Situa-
tionen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.
Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im 
Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, 
Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der 
Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen” enthaltenen Anweisungen in Bezug 
auf Installation, Bedienung und Wartung.

KUNDENDIENST
Für technische Unterstützung und / oder Reparaturen außerhalb der Garantiezeit, können 
Sie direkt unten stehende Adresse kontaktieren.

TRETEN SIE BITTE IN VERBINDUNG MIT IHREN HÄNDLER IN IHREM LAND
ODER POST SALES ABTEILUNG VON FA. BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com
DIE IHREN HÄNDLER NENNEN WIRD
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Massajador anticelulítico Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25W
Alimentacion 230V -50Hz

Con el objetivo de una mejora continua, Be per se reserva el derecho de añadir 
cambios y mejoras al producto sin previo aviso.

Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido 
mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona 
o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y 
destinado a las mismas funciones. El distribudor se cargarà el costo de eliminación 
de los equipos siguendo las normas actuales. 

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se rea-
liza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de sal-
vaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos 
potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos 
equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes.  Està Vuestra 
y nuestra competencia aiudar la defensa del medioambiente. 
El símbolo indica que este producto respecta la normativa europea de mdioam biente 
( 2011/65/EU)  y  le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos deben 
ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Para obtener informa-
ción sobre el reciclaje de este producto y dónde encontrar puntos de recogida llame las 
supuestas autoridades locales.  Una eliminación no correcta de este producto podría 
conllevar sanciones. 
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CERTIFICADO DE GARANTĺA
La garantía es valida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de 
material o de fabricación. 
La garantía es valida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nom-
bre del modelo del aparato comprado. 
Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa.  Eso para pre-
servar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del apa-
rato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía. 

CONDICIONES DE GARANTÍA 
Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía 
garantizamos gratuitamente la reparación del aparato. 

No se tienen en cuenta en la garantía  todas las partes que sean defectuosas debidas a:

a. Daños en el transporte o caídas accidentales. 
b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.    
c. Reparaciones o modificaziones realizadas por personal no especializado. 
d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento. 
e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cu-
chillas). 
f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligen-
cia en el uso. 
Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas 
circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato. 
La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profe-
sional. 

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indi-
rectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta 
de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este “Manual de Instrucciones y 
Advertencias” en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Para la asistencia técnica y/o reparaciones fuera de la garantía, puede contactar directa-
mente la dirección siguiente: 

CONTACTE CON EL DISTRIBUDOR DE SU PAIS O EL DEPARTAMENTO DE POST VEN-
TA DE BEPER. ENVIE UN E-MAIL A asssitenza@beper.com Y LE ENVIAREMOS DATOS 
DE SU SERVICIO TECNICO EN SU PAIS.
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INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE A 
APARATULUI.
Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, deoarece ele vă oferă informații utile de siguranță 
în legătură cu instalarea, folosirea și întreținerea și vă ajută să evitați posibilele accidente.
Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă, că aparatul este intact, acordând atenție specială ca-
blului de curent. Ambalajul conține (pungi de plastic, polistiren, etc.) nu au voie să fie acce-
sibile pentru copii, pentru a-i feri de sursele de pericol.
Se recomandă să nu aruncați aceste ambalaje în gunoiul menajer, însă ele se pot transporta 
la centrol de colectare din apropiere sau cerând informații la primărie.
Înainte de conectarea aparatului asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea trecută 
pe plăcuța aparatului.
În cazul în care ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs, acesta trebuie înlocuit cu altul po-
trivit de un personal calificat autorizat specializat, care ar trebui să se asigure, că secțiunea 
ștecherului cablului este potrivit pentru tensiunea aparatului dvs.
Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageți niciodată de cablu, doar de ștecher.
Trebuie să vă asigurați că niciodată nu intră cablul în contact cu suprafețe fierbinți sau 
ascuțite.
Nu folosiți aparatul dacă cablul de curent este deteriorat. În cazul unei deteriorări, acesta 
trebuie înlocuit de producător, de un agent service sau orice altă persoană asemănătoare 
calificată autorizată pentru evitarea unui pericol.
Doar conectați aparatul la curent alternativ.
În general nu este recomandată folosirea prizelor multiple și/sau prelungitoarelor; dacă totuși 
folosirea lor este necesară, folosiți vă rugăm adaptoare simple sau multiple în conformitate 
cu regulile de siguranță în vigoare și limita maximă de putere trecută pe adaptorul multiplu 
să nu fie depășită.
Acest aparat poate fi folosit numai pentru scopul pentru care a fost creat.
Orice altă folosire se consideră a fi improprie și de asemenea periculoasă. Producătorul nu 
poate fi responsabil pentru niciun fel de deteriorare a aparatului apărută în urma folosirii im-
proprii, greșite sau neatentă.
Pentru a evita orice risc de încălzire, se recomandă să derulați complet cablul de rețea și să 
scoateți ștecherul din priză când nu îl folosiți.
Înainte de curățare scoateți ștecherul din priză.
Pentru protecție împotriva electrocutării, nu cufundați cablul, ștecherul sau orice altă parte a 
aparatului în apă sau alte lichide.
Nu țineți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
Nu țineți aparatul când sunteți în picioarele goale.
Nu expuneți aparatul fenomenelor naturii cum sunt ploaia, vântul, ninsoarea.
Nu folosiți aparatul lângă materiale explozive, inflamabile, gaze, flăcări, încălzitoare.
NU PERMITEȚI COPIILOR, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI SAU ORICĂREI PERSO-
ANE FĂRĂ EXPERIENȚĂ SAU ABILITATE TEHNICĂ SĂ FOLOSEASCĂ APARATUL DACĂ 
NU SUNT SUPRAVEGHEAȚI CORESPUNZĂTOR. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA 
ATENTĂ CÂND APARATUL ESTE FOLOSIT LÂNGĂ SAU DE COPII.
ASIGURAȚI-VĂ, CĂ AL DVS COPIL NU SE JOACĂ CU APARATUL.
ÎN CAZUL ÎN CARE DECIDEȚI SĂ NU MAI FOLOSIȚI VREODATĂ APARATUL, FACEȚI-L 
IREPARABIL TĂIND CABLUL DE CURENT DUPĂ SCOATEREA ȘTECHERULUI DIN 
PRIZĂ.
DECI TOATE PĂRȚILE PERICULOASE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE FĂCUTE 
IREPARABILE, ÎN SPECIAL PENTRU COPIII CARE S-AR PUTEA JUCA CU APARATUL.
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1.Instrucțiuni privind siguranța
- Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de folosirea aparatului dvs.
- Acest manual este parte integrală a produsului. Păstrați-l într-un loc sigur pentru utilizări 
ulterioare.
- Acest aparat este potrivit numai pentru uz personal, în niciun caz pentru uz profesional. Fo-
losirea acestuia în orice alt fel decât cel indicat în instrucțiuni poate fi periculoasă. Nu folosiți 
aparatul ca un substitut pentru îngrijire medicală.
- Acest aparat nu este creat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu handicap 
fizic, mintal sau psihic sau pentru cei fără experiență, decât dacă sunt instruiți respectiv 
supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Întrebați-vă medicul dacă aveți vreo problemă de sănătate, de exemplu dacă purtați pace-
maker.
- Nu modificați sau reparați aparatul. În cazul în care cablul de curent sau orice parte a apa-
ratului este deteriorat, să nu îl folosiți respectiv duceți aparatul la un centru service autorizat.
- Dacă cablul de curent este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de service-
ul after sales al producătorului sau de un personal similar calificat pentru a preveni pericolele 
posibile.
- Nu folosiți părți sau accesorii care nu sunt livrate sau recomandate de BEPER.
- Înainte de conectarea aparatului la rețeaua de curent, verificați ca tensiunea suportată de 
aparat să corespundă cu cea din rețeaua casei dvs.
- Deconectați aparatul întotdeauna de la rețeaua de curent după folosire sau înainte de 
detașarea sau atașarea părților și înainte de efectuarea oricărei munci de întreținere sau 
curățare a aparatului. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent și în cazul unei pene de 
curent. Când conectați sau deconectați aparatul de la rețeaua de curent, acesta trebuie să 
fie oprit.
- Nu trageți de cablul de curent respectiv nu atârnați aparatul de cablu. La deconectarea 
aparatului trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Asigurați-vă, cablul să nu intre în contact cu margini ascuțite sau suprafețe fierbinți. Nu 
lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau blatului de lucru, deoarece copiii ar putea 
trage de el iar aparatul ar putea cade.
- Scoateți toate elementele din interiorul și exteriorul aparatului folosite pentru protecție în 
timpul transportului sau pentru promoții de vânzare, cum ar fi pungile de hârtie sau plastic, 
folie de plastic, carton și abțibilduri.
Nu folosiți aparatul lângă cabine de duș, chiuvete, dușuri sau alte recipiente care conțin apă. 
Dacă cade în apă, NU încercați să îl scoateți. Deconectați-l imediat de la rețea.
- Nu lăsați aparatul niciodată expus la alte elemente.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude când este pus în funcțiune.
- Nu lăsați aparatul niciodată în funcțiune pe o suprafață sau un prosop umed.
- Nu folosiți aparatul de masaj dacă aveți vreo iritație sau aveți pielea inflamată.
- Dacă aveți varice, nu folosiți lumina infraroșie în acea zonă, deoarece lumina infraroșie 
emite căldură scăzută care ar putea agrava problema dvs circulatorie.
- Nu folosiți aparatul de masaj în zona abdominală dacă sunteți însărcinată sau credeți că 
ați putea fi însărcinată.
IMPORTANT: În cazul în care doriți să scoateți aparatul din uz, nu îl aruncați NICIODATĂ în 
gunoiul menajer. Duceți-l la centrul de colectare pentru aparate erlectrice. Astfel veți ajuta la 
protecția mediului.
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2. Descriere
Componente principale
1. Corpul principal al aparatului
2. Oprit / masaj / masaj + comutator IR
3. Control intensitate variabilă a masajului
4. Emițător lumină infraroșie
5. Adaptor cap masaj
6. Cablu
7. Capul de masaj sub formă de degete
8. Capul de masaj sub formă de cilindri cu țepi
9. Capul de masaj sub formă de sfere
10. Capul de masaj cu suprafață ondulată
11. Capul de masaj cu discuri paralele cu țepi
12. Capul de masaj sub formă de cilindri plați
13. Material de protecție pentru capul de masaj cu suprafață ondulată

Caracteristici electrice
Tensiune: 230-240V, 50Hz, 25W
Sistem profesional de lipomodelare.
Combate eficient celulita și pielea fleșcăită acasă
Acest aparat de masaj de ultimă generație vă permite să vă bucurați de un masaj terapeutic 
eficient acasă la dvs. Și este special recomandat pentru oamenii care au celulită, retenție de 
apă și piele fleșcăită. Folosirea continuă a aparatului vă va ajuta să:
- Îmbunătățiți circulația sanguină.
- Obțineți piele mai fermă și netedă.
- Eliminați lichidele și toxinele.
- Eliminați grăsimea acumulată și celulita.

3. Alegerea capului de masaj
Tipurile și funcțiile capetelor
- Capul de masaj sub formă de degete (7) și capul de masaj sub formă de cilindri plați (12)
Pentru folosirea pe celulita dureroasă și dureri musculare.
Nu îl folosiți pe spate.
- Capul de masaj sub formă de cillindri cu țepi (8) și capul de masaj cu discuri paralele cu 
țepi (11)
Acest cap poate fi folosit pentru eliminarea celulitei, promovarea fermității, stimularea fluxu-
lui sanguin, tonusului muscular, drenarea sistemului limfatic, reducerea mărimii, încălzirii 
mușchilor, eliminării stresului, oferirii relaxării etc.
Nu îl folosiți pe spate.
- Capul de masaj sub formă de sfere (9)
Stimulează și tonifiază mușchii, ajutând pielea să devină fermă. Îmbunătățește circulația în 
zona abdominală, eliminând toxinele localizate și îmbunătățind tractul intestinal, prevenind 
constipația.
- Capul de masaj cu suprafață ondulată (10)
Tonifică și îmbunătățește circulația sanguină. Pentru folosirea în zona coapselor și feselor. 
Pentru un comfort sporit, acoperiți capul de masaj cu suprafață ondulată (10) cu materialul 
de protecție (13).
- Folosirea materialului de protecție pentru capul de masaj cu suprafață ondulată (13)
Accesoriul cu material (13) poate fi folosit numai împreună cu capul de masaj cu suprafață 
ondulată (10).
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Tipuri de celulită
Identificați tipul de celulită de care suferiți, pentru a vă ajuta să alegeți capul de masaj cel 
mai eficient.
- Celulită edematoasă: Este moale la atingere, nu doare și se mișcă la atingere sau când vă 
schimbați poziția.
- Celulita dureroasă: Se simte durerea când zona este apăsată.
- Celulita dură sau fibroasă: Pielea are un aspect granulos, ca o coajă de portocală. Adesea 
acompaniată de vergeturi. Temperatura sa este mai scăzută decât în celelalte părți ale cor-
pului.

Tip de tratament
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4 Recomandări generale pentru folosire
- Controlul de intensitate vă permite să reglați intensitatea masajului în funcție de cum aveți 
nevoie. Porniți aparatul la o viteză delicată și măriți viteza progresiv, în funcție de sensibili-
tatea dvs la masaj.
- Dacă folosiți creme pentru tratament special (de ex. creme pentru fermitate și anticelulită) 
aplicați-le după masaj, care pregătește pielea și țesuturile pentru absorbția ingredientelor.
Noi recomandăm întotdeauna folosirea unei loțiuni hidratante după masaj.
Puteți aplica crema folosind ori capul de masaj cu suprafață ondulată (10) ori capul de masaj 
cu cilindri plați (12).
- Nu aplicați creme când folosiți materialul protector (13) pe capul de masaj cu suprafață 
ondulată.

5. Durata recomandată a tratamentului
- Masați abdomenul 2-3 minute iar timp de 5 minute pe picioare și fese. Puteți stabili durata 
masajului în funcție de sensibilitatea dvs. Tratamentul total trebuie să fie aprox. 15 minute.
- Nu folosiți aparatul mai mult de 15 minute. Folosirea continuă a aparatului mai mult de 15 
minute poate cauza supraîncălzirea acestuia, reducând durata de viață a acestuia. Lăasți-l 
să se răcească înainte de a continua folosirea.
- Folosiți aparatul zilnic până observați rezultate, care ar putea fi menținute prin folosirea 
aparatului trei zile pe săptămână. Pentru păstrarea rezultatelor pe termen lung, adaptați 
stilul dvs de viață și de mâncare.

6. Utilizare
Acest aparat a fost creat pentru oferirea masajului terapeutic care să vă ajute să preveniți 
celulita, retenția de lichide și pielea fleșcăită. Nu îl folosiți pentru niciun alt scop.
Masajul cu acest aparat profesional generează un efect termal în zona tratată; acest efect 
termoactiv ajută la mobilizarea grăsimii și toxinelor acumulate. Pentru intensificarea ușoară 
a tratamentului, aparatul are o lumină infraroșie care crește ușor acțiunea termală a apara-
tului.
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1. Conectați aparatul la rețeaua de curent (fig. 1).
2. Mutați comutatorul (2) la poziția masajului (fig. 2 B) sau la poziția ”masaj cu lumină 
infraroșie (IR)” (fig. 2 C) potrivit tratamentului dorit.
3. Fixați capul potrivit, (7), (8), (9), (10), (11) sau (12) pentru tratamentul dorit de dvs la adap-
tor (5) (fig. 3).
Pentru îndepărtarea capului trageți ferm de margine pentru eliberarea găicilor de fixare (fig. 
3).
Pentru a alege care cap să îl folosiți, urmați instrucțiunile din tabelul „Tip tratament”.
Puteți alterna folosirea diferitelor capete în timpul aceluiași masaj.
4. Setați intensitatea masajului folosind controlul de intensitate (3) și puneți aparatul pe zona 
pe care urmează să lucrați.
5. Setați intensitatea masajului folosind controlul (3), conform zonei care urmează a fi tratată 
și sensibilitatea sa la masaj (vezi „tabelul cu tratament”).
Pentru asta rotiți butonul de control într-o parte sau cealaltă cu degetele dvs, în funcție de 
intensitatea dorită (fig. 4).
6. Țineți aparatul ferm cu ambele mâini și treceți-l peste piele în direcția circulației sanguine 
(vezi „direcție masaj”).
Fără a apăsa prea tare, glisați pur și simplu aparatul asupra zonei ce urmează a fi tratată.
7. Când ați terminat de folosit aparatul, mutați comutatorul (2) la poziția „oprit” (fig. 2 A).
8. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.
7. Direcție masaj
Glisați aparatul întotdeauna pe piele în direcția circulației sanguine.
- Picioare
Puneți aparatul pe coapse, aproape de genunchi și glisați ușor în sus către coapse (fig. 5).
- Fese
Combinați mișcările circulare cu cele în sus. Puteți încheia un masaj în sus pe picioare cu 
mișcări circulare în jos pe fese (fig. 6).
- Abdomen
Puneți aparatul pe buric și mișcați-l ușor înspre exterior (fig. 7).
Nu efectuați niciodată mișcări circulare în jurul buricului.
- Brațe
Puneți aparatul aproape de coate și glisați-l încet înspre axilă. Repetați masajul de la axilă 
către coate (fig. 8).
Nu aplicați NICIODATĂ masaj pe os (genunchi, încheietură, coate). Părțile proeminente ale 
capului de masaj ar putea lovi osul, cauzând rănire.
Folosiți numai capetele de masaj indicate în tabelul „Tipuri de tratament”.
8. Curățare și îngrijire
Nu folosiți solvenți, detergenți sau produse abrazive.
1. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.
2. Folosiți un prosop uscat pentru curățarea exteriorului.
Depozitare
- Când aparatul nu este folosit, deconectați-l de la rețeaua de curent și depozitați-l într-un 
loc răcoros, uscat.
- Pentru a preveni cablul de la deteriorare, nu îl suciți, trageți sau înfășurați în jurul aparatu-
lui. Dacă este deteriorat, un personal calificat trebuie să îl înlocuiască imediat.
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DATE TEHNICE
Putere: 25W
Tensiune: 230V – 50 Hz

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul 
în cauză fără notificare sau reconstruire.

Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și elec-
tronice (DEEE), pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile 
normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza resta-
bilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra 
sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barat de pe produs 
vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume 
că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE
Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție 
de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certi-
ficatul de garanție în cazul unei reclamații.
Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data 
achiziționării și modelul aparatului.
Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru cen-
tral pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.
CONDIȚII DE GARANȚIE
Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioa-
dei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:
- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivp nu face obiectul garanției.
De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură 
la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice 
sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utiliza-
rea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare 
improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatributabile pentru 
furnizor.
Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi în-
locuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii 
sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își 
rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defec-
tate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct 
la adresa de mai jos: CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL DIN ȚARA DVS. SAU DEPARTA-
MENTUL DE VÂNZĂRI BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com CARE VA TRIMITE MAI 
DEPARTE ANCHETA LA DISTRIBUITORUL DVS.
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