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MANUAL DE UTILIZARE 

APARAT SAUNĂ FACIALĂ BEURER FS 50 
Cod produs: 860777 

 
 
Stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs care face parte din oferta 
noastră de aparate. Compania Beurer fabrică numai produse de înaltă 
calitate utilizate în diferite aplicații ce au legătură cu căldura, greutatea, 
tensiunea arterială, temperatura corporală, pulsul, terapii, masaj. 
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți 
produsul. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
 
Cu considerație, 
Echipa Beurer 
 
 

1. Explicații simboluri 
Pe plăcuța aparatului apar următoarele simboluri: 

 

Aparatul are izolație dublă și face parte din clasa de protecție 2.  
 

2. Informații importante înainte de utilizarea aparatului 
 Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în acest manual. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru 

daunele ce apar ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aparatului. Produsul nu poate fi utilizat în scopuri 
comerciale sau aplicații medicale. Aparatul are voie să fie utilizat numai în scopuri private.  

 Repararea aparatului poate fi realizată numai de ateliere specializate, căci pentru reparare este nevoie de unelte 
speciale, respectiv componente speciale. În caz contrar se pierde dreptul la garanție. 

 Nu folosiți acest aparat dacă suferiți de boli cardiace, iritații ale pielii, inflamații, umflături, sensibilitate a pielii, diabet, 
răni, arsuri, eczeme sau alte boli de piele. 

 Consultați un medic dacă sunteți însărcinată sau suferiți de vreo boală înainte de a începe să utilizați acest produs. 
 Copiii nu pot evalua pericolele asociate cu aparatele electrice. De aceea asigurați-vă că copiii nu utilizează acest 

aparat fără a fi supravegheați.  
 Înainte de orice utilizare verificați aparatul și cablul de alimentare. Dacă descoperiți daune nu mai puneți aparatul în 

funcțiune. 
 Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare verificați dacă tensiunea corespunde cu valoarea de tensiune 

inscripționată pe aparat. 
 Nu folosiți aparatul în apropierea apei (de ex. vană, chiuvete etc.).  
 Nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie, duș sau dormiți. 
 Nu instalați aparatul pe apă sau alte lichide. Depozitați aparatul într-un loc sigur. 
 Nu amplasați aparatul pe suprafețe sensibile la apă! 
 Folosiți aparatul numai după ce ați instalat masca aburi. 
 Feriți aparatul și cablul de alimentare de suprafețele fierbinți.  
 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate 

sau care nu au experiență și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un 
adult responsabil care le-a oferit și informații legate de modul corect de manevrare al aparatului. 

 Copiii trebuie să fie supravegheați ca să nu ajungă să se joace cu aparatul. 
 

3. Informații importante în timpul utilizării aparatului 
 Opriți imediat aparatul dacă apare vreo distorsiune în funcționare și scoateți ștecărul din priză.  
 Nu țineți fața prea aproape de mască, căci aburii fierbinți pot să vă ardă fața. Închideți ochii în timpul tratamentului și 

feriți zonele de piele sensibile la căldură. 
 Nu folosiți aparatul mai mult de 20 de minute. 
 Folosiți uleiuri și plante medicinale la sfârșitul tratamentului dacă apar iritații ale pielii sau alte probleme ale pielii.  
 Nu folosiți aparatul dacă este acoperit cu pături, prosoape etc. 
 Nu înlocuiți accesoriile în timp ce aparatul funcționează, există pericolul de arsuri prin scurgerea lichidelor fierbinți.  
 Atenție: Aparatul nu se oprește automat – nici chiar atunci când rezervorul de apă este complet gol.  
 Dacă aparatul cade din greșeală în apă scoateți imediat ștecărul din priză, iar apoi duceți aparatul la un atelier service 

pentru verificare.  
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4. Informații importante după utilizarea aparatului 
 După utilizare opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.  
 Nu apucați ștecărul cu mâinile ude și nu trageți de cablul de alimentare atunci când scoateți ștecărul din priză. 
 Goliți prin lateral restul de lichid rămas în rezervor. Aveți grijă ca în interiorul aparatului să nu pătrundă niciun fel de 

lichid prin comutator, cablu de alimentare sau baza aparatului.  
 Curățați aparatul după utilizare pentru a evita acumularea de grăsimi sau diverse resturi. Acest lucru menține 

randamentul la un nivel optim și prelungește durata de viață a aparatului. 
 Înainte de următoarea utilizare lăsați aparatul să se răcească complet.  
 Dacă aveți alte întrebări legate de utilizarea aparatului vă rugăm să vă adresați serviciului nostru tehnic.  

 

5. Descrierea aparatului 
1. Mască aburi pentru față 
2. Rezervor apă 
3. Stația de bază 
4. Nivelul maxim de umplere 
5. Buton rotativ 
6. Lampa de control 
7. Accesoriu extracte aromatice 
8. Mască aburi pentru nas și gură 
9. Ventil vaporizare (partea posterioară) 
10. Placă vaporizare 
11. Pahar gradat  

 

6. Utilizarea 
Acest aparat a fost conceput numai pentru tratamente aplicate feței umane.  
Sauna facială este aparatul ideal în tratamentele de înfrumusețare ale pielii. După sauna facială pielea feței este pregătită pentru 
alte tratamente, precum curățarea în profunzime, hidratarea, aplicarea măștilor de față etc. 
În saloanele de înfrumusețare tratamentele încep de cele mai multe ori cu o saună facială. Aburii calzi stimulează circulația 
sângelui, ajută la deschiderea porilor și îndepărtarea mizeriei.  
În acest fel se creează o bază perfectă pentru orice tratament de înfrumusețare a pielii feței. Dacă porii feței sunt deschiși atunci 
produsele de îngrijire pot pătrunde adânc în interiorul țesutului facial, ceea ce optimizează efectul lor curativ.  
 

6.1 Punerea în funcțiune 
Instalați aparatul pe o suprafață plană, fixă, insensibilă la apă, respectiv pe o masă. 
Folosiți paharul gradat pentru a umple rezervorul cu apă. Nu depășiți nivelul maxim de umplere. 
Nu umpleți niciodată recipientul sub jet de apă, ci numai cu ajutorul paharului gradat. Dacă umpleți recipientul până la nivelul 
maxim puteți utiliza aparatul pentru cca. 20 de minute.  
Nu folosiți niciodată uleiurile, plantele medicinale sau extractele aromatice ca înlocuitor pentru apă, ci numai ca substanțe 
auxiliare adăugate în apă. 
Pe lângă masca pentru față aparatul dispune și de un accesoriu special pentru nas/gură.  
Fixați masca aburi pe stația de bază prin rotire. Aveți grijă ca masca să intre perfect la locul ei.  
 

6.2 Utilizarea saunei faciale 
Desfășurați complet cablul. Introduceți ștecărul în priză. Rotiți comutatorul în sens orar până ce se aprinde lampa roșie de 
control. Mutați comutatorul în poziția „2” pentru a accelera încălzirea. După cca. 5 minute aburii vor ieși din aparat. Mutați 
comutatorul în poziția „1” pentru a reduce puterea aburilor.  
 

Puterea de evacuare a aburilor este reglabilă: 
Puterea de evacuare a aburilor se reglează prin rotirea plăcii vaporizare. Dacă orificiul de evacuare al aburilor este închis, atunci 
aburii ies prin ventilul vaporizare, care se află în partea posterioară a aparatului, respectiv a măștii. 
Dacă închideți placa vaporizare se scurtează perioada de încălzire a apei. Pentru a evita pericolul de arsuri nu atingeți niciodată 
direct orificiul de evacuare al aburilor. Verificați dacă aburii nu sunt obstrucționați la ieșirea prin ventil.  
Acum așezați-vă în fața aparatului. Aplecați-vă în față până când fața dvs. se află deasupra măștii.  
Dacă vi se pare că temperatura aburilor este prea mare măriți distanța dintre față și aparat pentru a evita pericolul de arsuri. 
 

Atenție: 
În timpul tratamentului mențineți întotdeauna comutatorul aparatului în poziția „1”. Nu țineți fața prea aproape de mască, căci 
veți suferi arsuri din cauza temperaturii înalte a aburilor. 
Dacă doriți să încheiați tratamentul sau dacă s-a vaporizat întreaga cantitate de apă din rezervor mutați comutatorul în poziția 
„0”. Lampa de control a aparatului se stinge.  
După sauna facială spălați fața cu apă rece, iar apoi aplicați o cremă sau o mască pentru față. Deoarece porii sunt acum deschiși 
substanțele active ale produselor de îngrijire vor intra adânc în țesutul facial. Nu folosiți sauna facială mai mult de 20 de minute 
pe zi. Recomandăm utilizarea saunei faciale de 2 – 3 ori pe săptămână.  
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6.3 Utilizarea plantelor medicinale, uleiurilor și extractelor aromatice  
Accesoriul special pentru extractele aromatice vă oferă posibilitatea de a adăuga plante medicinale, uleiuri sau extracte 
aromatice în apa folosită pentru tratamentul facial. Prin combinarea aburilor cu plante medicinale, uleiuri sau extracte 
aromatice crește considerabil efectul terapeutic asupra feței. Nu folosiți însă soluții care conțin săruri. 
Nu folosiți decât plante medicinale, uleiuri și extracte aromatice care sunt compatibile cu aparatele de saună facială și care sunt 
recomandate de către producătorul acestui produs.  
 

Utilizarea: 
Deschideți capacul accesoriului extracte aromatice. Turnați câteva picături de ulei pe un bețișor cu vată. Introduceți bețișorul cu 
vată în accesoriul extracte aromatice, iar apoi închideți această componentă a aparatului.  

 

6.4 Utilizarea măștii pentru nas/gură 
Deoarece mucoasa nazală este foarte sensibilă nu folosiți NICIODATĂ treapta a 2-a de putere atunci când utilizați aparatul cu 
masca pentru nas/gură. În timpul tratamentului nu poziționați nasul prea aproape de mască. 
Durata tratamentului nu are voie să depășească 10 minute pe zi, respectiv 2 – 3 ori pe săptămână.  
Tratamentul se face așa după cum este descris la punctul 5.2.  
 

7. Curățarea și întreținerea aparatului 
Scoateți ștecărul din priză. Lăsați aparatul să se răcească timp de 10 – 15 minute înainte de a demonta masca de la stația de bază 
(rotiți-o în sens anti-orar). Goliți rezervorul de apă ținând partea superioară în jos.  
Curățați duza vaporizare după fiecare utilizare pentru a îndepărta urmele de grăsime sau resturile de calcar folosind un agent de 
curățare adecvat pentru aluminiu. 
Pentru a curăța suprafața aparatului și masca vaporizare folosiți o cârpă moale, ușor umezită, iar apoi ștergeți suprafața până ce 
este uscată. 
 Nu folosiți agenți de curățare duri (de ex. alcool, acetonă, benzină sau agenți de șlefuire) pentru a curăța componentele din 

plastic.  
 Scoateți ștecărul din priză înainte de a curăța aparatul.  
 Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul.  
 Nu scufundați niciodată aparatul în apă.  

 

8. Date tehnice  
Conexiunea la rețea: 230V ~ 50Hz 120W 

 

9. Eliminarea deșeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Beurer GmbH (Soflinger Str. 218, D-
89077 Ulm, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2014 Beurer GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 

 


