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Kære kunde
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beauty, luft og baby.
Med venlig hilsen
Beurer-teamet
Indholdsfortegnelse
1. Leveringsomfang  ..............................3 7. Anvendelse  ...................................11
2. Symbolforklaring  ..............................3 8. Rengøring og vedligeholdelse  ......13
3. Tilsigtet brug  ....................................5 9. Sådan løser du driftsproblemer  ....14
4. Advarsler og sikkerhedsanvisninger..6 10. Bortskaffelse  ................................15
5. Beskrivelse af apparatet.................10 11. Tekniske data  ...............................16
6. Ibrugtagning  ...................................11 12. Garanti/service  .............................17

2

1. Leveringsomfang  
Kontroller, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med.
Kontroller før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, og at
alt emballagemateriale er fjernet. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og
kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har
spørgsmål.
1 x BR 60
2 x batterier af type AAA (LR03 1,5 V)
1 x betjeningsvejledning

2. Symbolforklaring  
Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på
emballagen og på apparatets typeskilt:
ADVARSEL
Advarsel om risiko for tilskadekomst eller sundhedsfare
VIGTIGT
Sikkerhedsanvisning om mulige skader på apparatet/
tilbehøret
Produktoplysninger
Vigtige oplysninger
Se betjeningsvejledningen
Læs betjeningsvejledningen forud for arbejdet og/eller
betjeningen af apparater eller maskiner
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Anvendelsesdel af type BF
Til
Fra
Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment)
Batterier, der indeholder skadelige stoffer, må ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Producent
21

Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis.

PAP

Serienummer
IP 42
Storage/Transport

IP-klasse
Beskyttelse mod faste fremmedlegemer ≥1 mm og mod
skråt dryppende vand
Tilladt temperatur og luftfugtighed ved opbevaring og
transport
4

Operating

Tilladt driftstemperatur og -luftfugtighed
Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske
og nationale direktiver.

3. Tilsigtet brug  
Anvendelsesformål
Insektstikheleren er beregnet til at lindre kløe og hævelser, der skyldes insektstik eller -bid, ved hjælp af varmedannelse (lokal hypertermi).
Målgruppe
Insektstikheleren må kun bruges til behandling af insektstik eller -bid. Insektstikheleren er kun beregnet til privat brug i hjemmet, ikke til erhvervsmæssig
brug.
Indikation/klinisk formål
Rigtigt mange insektstik og -bid forårsager smertende og hævede områder
på huden. Ofte medfører disse bid/stik en kraftig kløen. Kløe og hævelse kan
lindres ved at påføre varme på det berørte område.
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4. Advarsler og sikkerhedsanvisninger
Kontraindikationer
• Anvend ikke apparatet, hvis du lider af diabetes. Smertefornemmelsen kan
være nedsat, og diabetikere risikerer at påføre sig selv forbrændinger.
• Anvend ikke apparatet på hjælpeløse personer, børn under 3 år eller personer med nedsat varmefølsomhed. Herunder hører personer med sygdomsbetingede hudforandringer eller ar på huden i anvendelsesområdet,
efter indtagelse af smertestillende lægemidler, alkohol eller narkotika.
• Anvend ikke apparatet på akut eller kronisk sygdomsramt (kvæstet eller
betændt) hud, (f.eks. ved smertefulde og smerteløse betændelser, rødmen, udslæt (f.eks. allergier), forbrændinger, forfrysninger, knubs, hævelser og åbne samt helende sær, på operationssår, som er i færd med at
hele).
• Anvend ikke apparatet, hvis du har feber.
• Anvend ikke apparatet på følsomme hudområder.
• Anvend ikke apparatet, hvis du lider af følsomhedsforstyrrelser med nedsat smertefornemmelse (f.eks. stofskiftesygdomme).
• Anvend ikke apparatet ved samtidig brug af salve, creme og gel på
anvendelsesstedet.
• Anvend ikke apparatet i tilfælde af vedvarende hudirritation på grund af
langvarig varmepåvirkning af det samme sted på huden.
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Generelle advarsler
• Ved egenbrug skal personen være ældre end 12 år. Anvendelse på børn
under 12 år skal finde sted under opsyn af eller med hjælp fra en voksen.
• Konsulter før brugen af apparatet din behandlende læge, hvis du lider af
hudsygdomme, akutte sygdomme (især hvis du har en tendens til at blive
ramt af tromboemboliske sygdomme samt nydannelse af malignt væv),
kroniske smerter, hvor årsagen ikke er afklaret, uafhængigt af hvor på
kroppen.
• Konsulter omgående en læge, hvis symptomerne varer ved på trods af
anvendelsen af insektstikheleren, og stands anvendelsen.
• Konsulter omgående en læge, hvis symptomerne bliver værre under eller
efter anvendelsen af insektstikheleren, og stands anvendelsen.
• Konsulter omgående en læge, hvis der er tale om et flåtbid. Stikket kan
medføre overførsel af sygdomsfremkaldende stoffer, såsom centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME) eller borreliose.
• Konsulter omgående en læge ved tegn på kraftigere kløe, rødmen eller
hævelse af huden, svimmelhed, kvalme, åndenød, vabler, højere eller lavere blodtryk.
• Apparatet må ikke anvendes i nærheden af øjnene, på øjenlågene, munden eller på slimhinder.
• Sørg for, at børn ikke bruger apparatet som legetøj.
• Apparatet skal opbevares uden for børns og dyrs rækkevidde.
• Hold emballagen uden for børns rækkevidde (fare for kvælning).
• Overhold de generelle hygiejneforanstaltninger ved anvendelse af
insektstikheleren.
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• Brug af apparatet kan ikke erstatte en lægelig konsultation og behandling.
Forhør dig derfor hos din læge ved alle former for smerter eller sygdom.
• Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis der opstår utilpashed eller
smerter, skal du omgående afbryde brugen.
Generelle forholdsregler
• Rør ikke ved apparatet med fugtige hænder. Der må ikke sprøjte vand på
apparatet. Apparatet må kun bruges, når det er helt tørt.
• Brug aldrig vaske- eller opløsningsmidler til rengøring og vedligeholdelse
af apparatet. Indtrængen af væsker kan beskadige de elektroniske komponenter og andre dele af apparatet og medføre funktionsfejl.
• Apparatet må kun anvendes af én person, anvendelse af flere personer
frarådes.
• Beskyt apparatet mod direkte sollys, og opbevar det et tørt sted.
• Beskyt apparatet mod stød, fugt, støv, kemikalier, kraftige temperatursvingninger og varmekilder (ovn, radiator) for tæt på apparatet.
• Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Hvis dette skulle ske, skal
batterierne fjernes, og apparatet må først bruges igen, når det er tørret helt.
• Der må aldrig stå tunge genstand på apparatet, når det opbevares.
• Kontroller før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.
• Opbevar apparatet på et sted, hvor det er beskyttet mod vind og vejr.
Apparatet skal opbevares ved de krævede omgivelsesbetingelser.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er i brug. Hvis der opstår fejl
på apparatet, skal du slukke det og standse anvendelsen.
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Anvisninger vedrørende batterierne i apparatet
• Hvis lækket batterisyre kommer i kontakt med hud eller øjne, skal
det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
• Fare for kvælning! Små børn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn!
• Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
• Hvis der er løbet batterisyre ud af et batteri, skal du tage beskyttelseshandsker på og rense batterirummet med en tør klud.
• Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
• Følg polaritetsmarkeringerne for plus (+) og minus (-).
• Beskyt batterier mod meget høj varme.
• Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
• Hvis apparatet står ubenyttet hen i længere tid, skal batterierne fjernes fra batterirummet.
• Der må kun anvendes batterier af samme eller en tilsvarende type.
• Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
• Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet
• Apparatet egner sig til brug i alle omgivelser, der er anført i denne betjeningsvejledning, herunder også private boliger.
• Hvis apparatet bruges i nærheden af elektromagnetisk interferens, kan
dets funktion under visse omstændigheder være nedsat. Dette kan eksempelvis forårsage fejlmeddelelser eller manglende apparatfunktion.
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• Dette apparat bør ikke anvendes i umiddelbar nærhed af andre apparater
eller placeres over eller under andre apparater, da dette kan resultere i
funktionsfejl. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet på ovenstående
måde, skal dette apparat og de andre apparater overvåges for at sikre, at
de fungerer korrekt.
• Brug af andet tilbehør end det, som producenten af dette apparat har bestemt eller leveret, kan forårsage øget elektromagnetisk interferens eller
forringe apparatets elektromagnetiske immunitet, hvilket kan forårsage
funktionsfejl i apparatet.
• Manglende overholdelse heraf kan forårsage en forringelse af apparatets
funktionsegenskaber.

5. Beskrivelse af apparatet

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Batterirumsdæksel
Tænd/sluk-knap
Varmeplade
Lysring
Aktiveringsknap
LED-statusindikator

4
5
6
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6. Ibrugtagning  
Isætning af batterier
1. Åbn batterirumsdækslet (1) ved at skubbe til det.
2. Sæt de medfølgende batterier i batterirummet i henhold til illustrationen i
batterirummet. Sørg for at vende polerne korrekt (+/-).
3. Luk batterirumsdækslet (1) igen, indtil du kan mærke og høre, at det går i
indgreb.

7. Anvendelse  
ADVARSEL
Før hver anvendelse skal du kontroller, at der ikke er nogen brod på indstiksstedet. Fjern forsigtigt brodden, før apparatet tages i brug. Ved anvendelse
umiddelbart efter insektstikket eller -biddet opnås de bedste resultater. Hvis
du venter for længe med at behandle stikket eller biddet, og hvis der allerede
er symptomer på kløe og hævelse, er insektstikhelerens virkning begrænset.
Men du bør alligevel behandle stedet med insektstikheleren. I de fleste tilfælde lindres kløen, og helingen sker hurtigere.
1. Bevæg tænd/sluk-knappen (2) hen mod varmepladen (3) med symbolet
”I” for tænd. LED-statusindikatoren (6) lyser blåt, hvilket viser, at apparatet er klart til brug.
2. Du kan vælge mellem 2 forskellige anvendelsestider, afhængigt af hvor
følsom din hud er:
- Anbring apparatet med varmepladen (3) på stikket eller biddet.
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- Hvis du ønsker en anvendelsestid på 3 sekunder, skal du trykke én gang
på aktiveringsknappen (5). Den halve blå lysring (4) viser, at anvendelsen går i gang. Den korte anvendelsestid anbefales til første brug eller
ved brug på følsom hud.
- Hvis du ønsker en anvendelsestid på 6 sekunder, skal du trykke to gange på aktiveringsknappen (5) kort efter hinanden. I så fald lyser den blå
lysring (4) helt, hvilket viser, at behandlingen går i gang. Denne anvendelsestid anbefales til regelmæssig brug på normal hud.
3. Når anvendelsen er afsluttet, udsendes et lydsignal, opvarmningen af
varmepladen (3) standses automatisk, og den blå lysring (4) slukker. Fjern
varmepladen (3) fra huden, når du hører signalet.
VIGTIGT!
Afhængigt af hvor følsom brugeren og huden er, kan behandlingstemperaturen føles ubehagelig, og den kan forårsage en let rødmen af huden og
i sjældne tilfælde også hudirritation. Hvis varmen føles for varm, skal du
omgående standse behandlingen!
4. Om nødvendigt kan du igen anvende insektstikhelerens varmefunktion på
stikket/biddet efter en pause på 2 minutter, eller med det samme på et
andet stik/bid et andet sted på huden. Du må maksimalt udføre 5 anvendelser i timen på det samme behandlingssted.
5. Når du ikke længere har brug for apparatet, skal du slukke det ved at
bevæge tænd/sluk-knappen (2) hen mod ”FRA”. Denne indstilling er markeret med symbolet ”O”. Den blå LED-statusindikator (6) slukker.
6. Sørg for, at apparatet er slukket, og at varmepladen (3) er kølet af, inden
du lægger apparatet væk.
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Advarsel vedrørende batterierne
Inden batterikapaciteten bliver for lav til yderligere anvendelser, begynder
LED-statusindikatoren (6) at blinke 3 gange, og der udsendes et lydsignal
3 gange. Skift derefter hurtigst muligt begge batterier, som beskrevet i kapitel 6.

8. Rengøring og vedligeholdelse  
Overhold følgende hygiejneforskrifter for at undgå sundhedsrisici:
• Apparatet er beregnet til gentagen anvendelse.
• Det anbefales at rengøre apparatet før den første brug og forud for hver
efterfølgende brug.
• Før hver rengøring skal apparatet slukkes og køle af, og batterierne skal
tages ud.
• Brug kun bløde, tørre klude til rengøringen.
• Anvend i forbindelse med rengøringen under ingen omstændigheder substanser, som ved berøring med hud eller slimhinder, ved indtagelse eller
inhalation ville kunne være potentielt giftige. Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, og hold aldrig apparatet under vand.
• Rengør ikke apparatet og tilbehøret i opvaskemaskinen!
• Mekanisk rengøring med børster eller lignende er ikke tilladt, da det kan
medføre uoprettelige skader.
• Ved brug af apparatet på flere stik eller bid anbefales det at rengøre varmepladen hver gang. På den måde forebygger du overførsel af bakterier
og urenheder fra ét sted på huden til et andet. Anvend en almindelig spritvædet desinfektionsserviet til desinfektion af varmepladen.
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9. Sådan løser du driftsproblemer  
Problem
Apparatet tænder ikke.

Apparatet bliver ikke
længere varmt nok.
Apparatet udsender
3 signaltoner/LED-statusindikatoren (6)
blinker – også efter
apparatet er blevet
slukket og tændt igen.
Anvendelsen kan ikke
startes, selvom tænd/
sluk-knappen (2) er
slået TIL.

Mulig årsag
Tænd/sluk-knappen
(2) er slået FRA.
Batterierne er
tomme.

Afhjælpning
Slå tænd/sluk-knappen
(2) TIL.
Udskift batterierne
som beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
Batterispændingen er Udskift batterierne
for lav.
som beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
Udskift batterierne
Batterispændingen
som beskrevet i denne
er for lav, og derfor
virker apparatet mu- betjeningsvejledning.
ligvis ikke længere.

Apparatet er blevet
slukket automatisk,
fordi der blev trykket
på aktiveringsknappen (5) i mere end
2 sekunder.
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Sluk først for apparatet
ved at slå tænd/
sluk-knappen (2) FRA,
og tænd derefter for
apparatet igen.

Problem
Apparatet tænder ikke,
selvom batterierne er
blevet udskiftet, og
tænd/sluk-knappen (2)
er slået TIL.
Apparatet udsender
5 signaltoner, og lysringen (4) blinker.

Mulig årsag
Afhjælpning
Apparatet er muligvis Henvend dig til
defekt.
kundeservice.

Der er muligvis en fejl Sluk for apparatet, og
på apparatet.
gentag anvendelsen
efter 10 minutter.
Henvend dig til kundeservice, hvis fejlen varer
ved.

10. Bortskaffelse  
Reparation og bortskaffelse af apparatet
• Apparatet må ikke vedligeholdes eller justeres af brugeren. I så fald kan
korrekt funktion ikke længere garanteres.
• Apparatet må ikke åbnes. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.
• Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere. Kontroller dog altid batterierne, og udskift dem eventuelt inden en
reklamation.
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• Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske via den lokale
genbrugsstation. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektrisk og elektronisk affald – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.
Bortskaffelse af batterierne
• Batterierne må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og skal behandles som specialaffald.
• Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:
Pb = batteriet indeholder bly,
Cd = batteriet indeholder cadmium,
Hg = batteriet indeholder kviksølv.

11. Tekniske data  
Type
Mål (L x B x H)
Vægt (med batterier)
Strømforsyning
Maks. Temperatur
Funktioner
Forventet driftslevetid

BR 60
98,3 x 35,9 x 20 mm
47 g
2 x 1,5 V AAA LR03-batterier
50 °C ± 2 °C (122 °F ± 3,6 °F)
2 anvendelsestider (3 sek./6 sek.)
ca. 300 anvendelser
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Tilladt temperatur og
luftfugtighed ved opbevaring
og transport
Tilladt driftstemperatur og
-luftfugtighed

-10 °C til 50 °C, relativ luftfugtighed 30 %
til 85 %
10 °C til 40 °C, relativ luftfugtighed 30 %
til 85 %

Serienummeret kan findes på apparatet eller i batterirummet.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivet om medicinsk udstyr
93/42/
, loven om medicinske produkter og den europæiske standard
EN 60601‑1‑2 (i overensstemmelse med CISPR 11, CISPR 14‑1, CISPR‑32,
IEC 61000‑3‑2, IEC 61000‑3‑3, IEC 61000‑4‑2, IEC 61000‑4‑3, IEC 61000‑4‑4,
IEC 61000‑4‑5, IEC 61000‑4‑6, IEC 61000‑4‑8, IEC 61000‑4‑11) og er underlagt særlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på elektromagnetisk
kompatibilitet.

12. Garanti/service  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (herefter kaldet ”Beurer”)
giver garanti for dette produkt i henhold til nedenstående forudsætninger og
i det omfang, der er beskrevet herunder.
Efterfølgende garantibetingelser berører ikke sælgers lovpligtige garantiforpligtelser i henhold til købekontrakten med køber.
Garantien
dækker
ligeledes
uændret
for
lovpligtige
erstatningsbestemmelser.
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Beurer giver garanti for, at dette produkt er fuldstændigt og fungerer
problemfrit.
Den verdensomspændende garantiperiode er 5 år fra den dato, hvor køberen køber det nye, ubrugte produkt.
Denne garanti gælder kun for produkter, som køber har erhvervet som forbruger og udelukkende til personlig og privat brug.
Den tyske lovgivning er gældende.
Såfremt det inden for garantiperioden viser sig, at produktet er ufuldstændigt eller mangelfuldt i sin funktion i henhold til de efterfølgende bestemmelser, vil Beurer foretage en gratis ombytning eller reparation.
Hvis køber ønsker at indberette et garantikrav, skal han først henvende
sig til den lokale forhandler - se serviceadresserne på den medfølgende
liste ”Service International”.
Der modtager køber nærmere oplysninger om behandlingen af garantikravet, f.eks. hvor produktet skal sendes hen, og hvilken dokumentation der
er nødvendig.
Der kan kun stilles krav i henhold til garantien, når køber:
– har en kopi af fakturaen/kvitteringen for købet og
– det originale produkt
og kan fremlægge disse for Beurer eller en autoriseret Beurer-partner.
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Reparationer eller ombytning forlænger under ingen omstændigheder
garantiperioden.

19

Med forbehold for fejl og ændringer

Følgende er udtrykkeligt udelukket fra denne garanti
– Slitage, som opstår ved normal brug af produktet.
– Tilbehør, som følger med produktet, og som nedslides eller opbruges ved
korrekt brug (f.eks. batterier, genopladelige batterier, manchetter, tætninger, elektroder, elpærer, tilbehørsdele og inhalatortilbehør).
– Produkter, som er blevet anvendt, rengjort, opbevaret eller vedligeholdt
forkert og/eller i modstrid med anvisningerne i brugervejledningen, samt
produkter som er blevet åbnet, repareret eller ændret af køber eller et servicecenter, der ikke er autoriseret af Beurer.
– Skader, som opstår under transporten mellem producenten og kunden
eller mellem servicecentret og kunden.
– Produkter, der sælges som 2.-sorteringsvarer eller brugte varer.
– Følgeskader, som skyldes en mangel på produktet (i et sådant tilfælde kan
der muligvis stilles krav i henhold til produktansvarsloven eller andre
lovpligtige erstatningsbestemmelser).

SVENSKA
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning,
spara den för framtida användning, se till att
den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.
Bästa kund!
Tack för att du har valt en produkt ur vårt sortiment. Vårt varumärke står för
högkvalitativa och noggrant kontrollerade kvalitetsprodukter inom segmenten värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, skonsamma behandlingar, massage, skönhet, spädbarnsartiklar och luft.
Vänliga hälsningar
Beurer-teamet
Innehåll
1. Leveransomfattning  ........................21 7. Användning  ..................................29
2. Teckenförklaring  .............................21 8. Rengöring och underhåll  ..............31
3. Avsedd användning  ........................23 9. Vad gör jag om det uppstår
4. Varnings- och
problem?  ......................................32
säkerhetsinformation.....................24 10. Avfallshantering  ............................33
5. Produktbeskrivning ........................28 11. Tekniska specifikationer  ...............34
6. Börja använda produkten  ...............29 12. Garanti/service  .............................35
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1. Leveransomfattning  
Kontrollera leveransen för att se att förpackningen är oskadad och att alla
delar finns med. Före användning bör du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har
avlägsnats. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
1 x BR 60
2 x batterier typ AAA (LR03 1,5 V)
1 x bruksanvisning

2. Teckenförklaring  
På produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten används följande symboler:
VARNING
Varningsinformation om skaderisker eller hälsorisker
OBS
Säkerhetsinformation om risk för skador på produkt/
tillbehör
Produktinformation
Hänvisar till viktig information
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Följ bruksanvisningen
Läs bruksanvisningen innan arbetet påbörjas och/eller
innan du använder produkten eller maskinen
Applicerad del, typ BF
På
Av
Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter – WEEE
Batterier som innehåller skadliga ämnen ska inte kasseras
som hushållsavfall
Tillverkare
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Avfallshantera förpackningen på ett miljövänligt sätt

PAP

Serienummer
IP 42

IP-klassificering
Produkten är skyddad mot fasta främmande föremål
≥ 1 mm och mot vattenstänk
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Storage/Transport

Operating

Tillåten temperatur och luftfuktighet vid förvaring/transport
Tillåten temperatur och luftfuktighet vid användning
Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och
nationella riktlinjer.

3. Avsedd användning  
Avsedd användning
Apparat för lindring vid insektsbett är avsedd för att med hjälp av värmeutveckling (lokal hypertermi) lindra klåda och svullnad som uppstår till följd av
insektsstick eller -bett.
Målgrupp
Apparat för lindring vid insektsbett ska enbart användas till att behandla
insektsstick eller -bett. Apparat för lindring vid insektsbett är endast avsedd
för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
Indikation/kliniska fördelar
Många insektsstick och -bett leder till att stick- eller bettstället gör ont och
svullnar. De här sticken/betten ger ofta upphov till kraftig klåda. Genom
riktad värmepåverkan på det aktuella stick- eller bettstället kan klåda och
svullnad lindras.
23

4. Varnings- och säkerhetsinformation
Kontraindikationer
• Använd inte produkten om du lider av diabetes. Diabetiker kan ha nedsatt
smärtkänslighet och därför få brännskador.
• Använd inte produkten på hjälplösa/oförmögna personer, barn under tre
år eller personer med nedsatt känslighet för värme. Hit hör personer med
sjukdomsorsakade hudförändringar eller hudområden med ärrbildning
i användningsområdet; efter intag av smärtlindrande läkemedel, alkohol
eller droger.
• Använd inte produkten på akut eller kroniskt skadad (skadad eller inflammerad) hud, (t.ex. vid inflammationer, rodnader, hudutslag (t.ex. allergier),
brännskador, köldskador, kontusionsskador, svullnader, öppna och läkande sår samt operationsärr som håller på att läka).
• Använd inte produkten om du har feber.
• Använd inte produkten på känsliga hudområden.
• Använd inte produkten vid några som helst känslighetsstörningar med
nedsatt smärtkänslighet (t.ex. ämnesomsättningsrubbningar).
• Använd inte produkten vid samtidig lokal användning av salvor, krämer
eller geler.
• Använd inte produkten vid bestående hudirritation på grund av långvarig
värmebehandling på samma hudställe.
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Allmänna varningar
• Får endast användas på egen hand av personer över 12 år. Barn under 12
år bör endast använda produkten om de hålls under uppsikt eller får hjälp
av en vuxen.
• Rådgör alltid med en läkare innan du använder produkten vid följande tillstånd: alla hudsjukdomar, akuta sjukdomar (i synnerhet om du tenderar att
få tromboemboliska sjukdomar samt vid tumörer), icke-klarlagda kroniska
smärttillstånd, oavsett vilken del av kroppen det gäller.
• Rådfråga omedelbart en läkare om besvären kvarstår trots att du använt
apparat för lindring vid insektsbett och avbryt behandlingen.
• Rådfråga omedelbart en läkare om besvären försämras under eller efter användningen av apparat för lindring vid insektsbett och avbryt
behandlingen.
• Rådfråga omedelbart en läkare om det rör sig om ett fästingbett. Bettet
kan leda till överföring av sjukdomdomar som TBE eller borrelia.
• Rådfråga omedelbart en läkare vid begynnande tecken på ökad klåda,
hudrodnad, -svullnad, yrsel, illamående, andnöd, hudutslag, ökat eller
minskat blodtryck.
• Använd inte produkten i närheten av ögonen, på ögonlocken, munnen eller
slemhinnorna.
• Produkten får inte användas som leksak.
• Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
• Håll barn borta från förpackningsmaterialet (risk för kvävning)!
• Vidta allmänna hygienåtgärder vid användning av apparat för lindring vid
insektsbett.
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• Användning av produkten kan aldrig ersätta rådgivning och behandling av
en läkare. Rådgör därför alltid med en läkare om du har ont eller är sjuk.
• Om produkten inte fungerar korrekt eller gör att du mår dåligt eller får ont
ska du genast avbryta behandlingen.
Allmänna försiktighetsåtgärder
• Vidrör inte produkten med fuktiga händer. Det får absolut inte stänka vatten på produkten. Produkten får enbart användas när den är helt torr.
• Använd inga tvätt- eller lösningsmedel vid rengöring och skötsel av produkten. Vätskor som tränger in kan orsaka skador på elektroniken samt
andra produktdelar och leda till funktionsfel.
• Produkten får enbart användas av en person. Vi rekommenderar inte att
den används av flera olika personer.
• Skydda produkten mot direkt solljus och förvara den torrt.
• Skydda produkten mot stötar, fukt, damm, kemikalier och kraftiga temperaturvariationer och placera den inte för nära värmekällor (kaminer,
värmeelement).
• Se till att inte vatten kommer in i produkten. Om detta ändå skulle inträffa
tar du ut batterierna och använder produkten först när den är helt torr.
• När produkten förvaras får inga tunga föremål placeras ovanpå den.
• Före användning måste du kontrollera att produkten och tillbehören inte
har några synliga skador. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan
vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
• Förvara produkten på en plats som är skyddad från väder och vind. Produkten måste förvaras i enlighet med de angivna omgivningsförhållandena.
• Lämna inte produkten utan uppsikt under användning. Vid fel på produkten stänger du av den och avbryter behandlingen.
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Åtgärder vid hantering av batterier
• Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon
ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vatten. Uppsök
läkare.
• Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka
kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!
• Risk för explosion! Kasta aldrig batterier i öppen eld.
• Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa.
Använd skyddshandskar vid rengöringen.
• Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
• Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
• Batterierna får inte laddas upp eller kortslutas.
• Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna
tas ut ur batterifacket.
• Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
• Byt ut alla batterier samtidigt.
• Använd inte uppladdningsbara batterier!
Information om elektromagnetisk kompatibilitet
• Produkten kan användas i alla miljöer som anges i bruksanvisningen, däribland i hemmiljö.
• Produkten kan i vissa fall endast användas i begränsad omfattning i närheten av elektromagnetiska störningar. Det kan t.ex. innebära att felmeddelanden visas eller att displayen/produkten slutar fungera.
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• Undvik att använda produkten i närheten av andra produkter eller med
andra produkter staplade på varandra, eftersom det kan leda till att den
inte fungerar korrekt. Om det ändå är nödvändigt att använda produkten
på det ovan beskrivna sättet ska den här produkten och de andra produkterna hållas under uppsikt för att säkerställa att de fungerar som de ska.
• Användning av andra tillbehör än dem som tillverkaren av den här produkten har angett eller tillhandahållit kan leda till förhöjd elektromagnetisk
strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos produkten, vilket
kan innebära att den inte fungerar korrekt.
• Om dessa anvisningar inte följs kan produktens effekt minska.

5. Produktbeskrivning

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Lucka till batterifacket
Startreglage
Värmeplatta
Ljusring
Aktiveringsknapp
Statuslampa

4
5
6
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6. Börja använda produkten  
Sätta i batterier
1. Skjut luckan till batterifacket (1) bakåt.
2. Sätt i de medföljande batterierna i batterifacket så som anges i batterifacket. Se till att sätta i batterierna med polerna vända åt rätt håll (+/-).
3. Skjut tillbaka luckan till batterifacket (1) tills den klickar på plats ordentligt.

7. Användning  
VARNING
Före varje användning ska du kontrollera att ingen insektstagg sitter kvar på
stickstället. Ta försiktigt bort taggen före användning. Behandling omedelbart efter insektssticket eller -bettet ger bäst resultat. Väntar du för länge
med att behandla stick- eller bettstället så att klåda och svullnad redan har
hunnit uppstå, har apparat för lindring vid insektsbett endast begränsad effekt. Behandla ändå stället med apparat för lindring vid insektsbett. För det
mesta lindras då klådan och läkningen påskyndas.
1. Skjut startreglaget (2) i riktning mot värmeplattan (3) med symbolen ”I”
för att slå PÅ produkten. Statuslampan (6) lyser blått och indikerar att
produkten är klar att användas.
2. Du kan välja mellan två olika användningstider beroende på hur känslig
huden är:
- Placera produkten med värmeplattan (3) på stick- eller bettstället.
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- För användning i tre sekunder trycker du en gång på aktiveringsknappen (5). Den halva, blå ljusringen (4) anger att användningen börjar. Den
här korta användningstiden rekommenderas vid första användningen
eller användning på känslig hud.
- För användning i sex sekunder trycker du snabbt två gånger på aktiveringsknappen (5). Den blå ljusringen (4) tänds då helt och anger att
behandlingen börjar. Den här användningstiden rekommenderas för regelbunden användning på normal hud.
3. När användningen är över hörs en ljudsignal, uppvärmningen av värmeplattan (3) stoppas automatiskt och den blå ljusringen (4) slocknar. Avlägsna värmeplattan (3) från hudstället så snart signalen hörs.
OBS!
Beroende på hur känslig användaren eller hudstället är kan behandlingstemperaturen uppfattas som obehaglig och ge upphov till hudrodnad och i
sällsynta fall även hudirritation. Om värmen känns för varm ska du omedelbart avbryta behandlingen!
4. Vid behov kan du använda apparat för lindring vid insektsbett värmefunktion på sticket/bettet igen efter en paus på två minuter, eller omedelbart på ett ytterligare stick/bett på ett annat ställe. Det maximala antalet på 5 användningar per timme på samma behandlingsställe får inte
överskridas.
5. Om du inte ska använda produkten längre stänger du AV den igen med
startreglaget (2). Detta indikeras med symbolen ”O”. Den blå statuslampan (6) slocknar.
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6. Innan du packar ned produkten ska du se till att den är avstängd och att
värmeplattan (3) har svalnat.
Batterivarning
Innan batterispänningen blir för låg för fler användningstillfällen blinkar statuslampan (6) 3 ggr och en ljudsignal hörs 3 ggr. Byt batterierna så snart
som möjligt enligt beskrivningen i avsnitt 6.

8. Rengöring och underhåll  
Följ nedanstående hygienföreskrifter för att undvika hälsorisker:
• Produkten är avsedd att användas flera gånger.
• Vi rekommenderar att du rengör produkten före första användningstillfället
och därefter före varje användning.
• Före varje rengöring måste du stänga av produkten, låta den svalna och ta
ut batterierna.
• Rengör enbart med mjuka, torra trasor.
• Använd aldrig substanser som vid beröring med huden eller slemhinnorna
kan sväljas, inhaleras eller vara giftiga. Använd inte starka rengöringsmedel och sänk inte ned produkten i vatten.
• Diska inte produkten eller tillbehören i diskmaskin!
• Mekanisk rengöring med borstar eller liknande får inte ske eftersom det
kan leda till irreparabla skador.
• Om produkten används på flera stick eller bett rekommenderar vi att värmeplattan rengörs däremellan. Det minskar risken för att bakterier överförs
från ett hudställe till ett annat. För rengöring av värmeplattan ska en vanlig
desinfektionsservett med alkohol användas.
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9. Vad gör jag om det uppstår problem?  
Problem
Produkten startar inte.

Möjliga orsaker
Startreglaget (2) befinner sig i läget AV.
Batterierna är slut.

Produkten blir inte
längre tillräckligt varm.

Batterispänningen är
för låg.

Produkten avger 3 ljudsignaler/statuslampan
(6) blinkar – även när
produkten slås AV
och PÅ.
Det går inte att börja
använda produkten
trots att startreglaget
(2) står på PÅ.

Batterispänningen
är eventuellt så
låg att du inte kan
fortsätta att använda
produkten.
Produkten har
stängts av automatiskt för att aktiveringsknappen (5)
hölls intryckt längre
än två sekunder.
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Åtgärd
Skjut startreglaget (2) till
läget PÅ.
Byt de båda batterierna
enligt beskrivningen i
denna bruksanvisning.
Byt de båda batterierna
enligt beskrivningen i
denna bruksanvisning.
Byt de båda batterierna
enligt beskrivningen i
denna bruksanvisning.

Stäng först AV produkten med hjälp av
startreglaget (2) och slå
sedan på den på vanligt
sätt.

Problem
Produkten startar inte
trots att batterierna har
bytts ut och startreglaget (2) skjutits till PÅ.
Produkten avger 5 ljudsignaler och ljusringen
(4) blinkar.

Möjliga orsaker
Produkten kan vara
defekt.

Åtgärd
Vänd dig till vår
kundtjänst.

Det finns eventuellt
ett funktionsfel.

Stäng av produkten och
upprepa behandlingen
efter 10 min.
Vänd dig till vår kundtjänst om felet uppstår
på nytt.

10. Avfallshantering  
Reparation och avfallshantering av produkten
• Du får inte själv reparera eller justera produkten. Om du gör det är det inte
längre säkert att den fungerar felfritt.
• Öppna inte produkten. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att
gälla.
• Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade
återförsäljare. Prova alltid att batterierna fungerar och byt vid behov ut
dem innan du reklamerar produkten.
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• När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland
det vanliga hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska kasseras i enlighet med EG-direktivet om
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering vänder du
dig till ansvariga kommunala myndigheter.
Avfallshantering av batterier
• Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska sorteras som farligt avfall.
• Följande teckenkombinationer förekommer på batterier
som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly,
Cd = batteriet innehåller kadmium,
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

11. Tekniska specifikationer  
Typ
Mått (l × b × h)
Vikt (med batterier)
Strömförsörjning
Max. temperatur
Funktioner
Förväntad drifttid

BR 60
98,3 × 35,9 × 20 mm
47 g
2 st. 1,5 V AAA LR03-batterier
50 °C ± 2 °C (122 °F ± 3,6 °F)
2 tidssteg (3 s/6 s)
ca. 300 behandlingar
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Tillåten temperatur och
luftfuktighet vid förvaring/
transport
Tillåten temperatur och
luftfuktighet vid användning

-10 °C till 50 °C, relativ luftfuktighet 30 %
till 85 %
10 °C till 40 °C, relativ luftfuktighet 30 %
till 85 %

Serienumret finns tryckt på produkten eller i batterifacket.
Med reservation för tekniska ändringar.
Produkten uppfyller EU-direktivet för medicintekniska produkter
93/42/
, den tyska medicinproduktlagen (Medizinproduktegesetz) samt
kraven i den europeiska standarden EN 60601‑1‑2 (i överensstämmelse
med CISPR 11, CISPR 14‑1, CISPR‑32, IEC 61000‑3‑2, IEC 61000‑3‑3,
IEC 61000‑4‑2, IEC 61000‑4‑3, IEC 61000‑4‑4, IEC 61000‑4‑5, IEC 61000‑4‑6,
IEC 61000‑4‑8, IEC 61000‑4‑11) och omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

12. Garanti/service  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hädanefter ”Beurer”) ger
en garanti för den här produkten förutsatt att villkoren nedan uppfylls och i
den omfattning som beskrivs nedan.
Garantivillkoren nedan påverkar inte det lagstadgade garantiansvar
som säljaren har i enlighet med köpeavtalet med köparen.
Garantin påverkar inte de ansvarsbestämmelser som gäller enligt lag.
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Beurer garanterar att den här produkten är komplett och fungerar felfritt.
Garantin gäller över hela världen i 5 år från den dag då den nya, oanvända
produkten köptes av köparen.
Denna garanti gäller bara de produkter som köparen har förvärvat som konsument och uteslutande för personliga ändamål och hemmabruk.
Tysk lag gäller.
Om det under garantitiden visar sig att den här produkten är ofullständig
eller att den inte fungerar felfritt i enlighet med bestämmelserna nedan står
Beurer för reparation eller byte av produkten utan kostnad.
Om köparen vill anmäla ett garantiärende ska han eller hon vända sig
till den lokala återförsäljaren. Se den bifogade listan ”Service International” med serviceadresser.
Köparen kan då få mer information om hantering av ett garantiärende, t.ex.
vart han eller hon ska skicka produkten och vilken dokumentation som
krävs.
Garantin kan endast användas om köparen kan visa upp
– en kopia av fakturan/kvittot och
– originalprodukten
för Beurer eller en av Beurers auktoriserade partner.
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En reparation eller ett byte av hela produkten förlänger inte garantitiden.
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Med reservation för felaktigheter och ändringar

Denna garanti omfattar inte
– slitage, som beror på normal användning eller förbrukning av produkten,
– tillbehörsdelar som medföljer denna produkt och som till följd av avsedd
användning har slitits ut eller förbrukats (t.ex. batterier, laddningsbara
batterier, manschetter, tätningar, elektroder, ljuselement, tillbehör och
inhalatortillbehör),
– produkter, som använts på ett felaktigt sätt och/eller som inte använts,
rengjorts, förvarats eller skötts i enlighet med föreskrifterna i bruksanvisningen samt produkter som har öppnats, reparerats eller byggts om av
köparen eller av ett servicecenter som inte är auktoriserat av Beurer,
– skador som har uppstått under transporten mellan tillverkaren och
kunden respektive mellan servicecentret och kunden,
– produkter som har köpts i andra hand eller begagnade,
– följdskador, som beror på ett fel hos produkten (i detta fall kan dock
anspråk framställas utifrån produktansvar eller andra ansvarsregler
som gäller enligt lag).

NORSK
Les denne bruksanvisningen grundig,
oppbevar den for senere bruk, ha den
tilgjengelig for andre brukere og følg anvisningene.
Kjære kunde,
Vi er glade for at du har valgt et av våre produkter. Navnet vårt står for
høy kvalitet og grundig testede kvalitetsprodukter i kategoriene varme, vekt,
blodtrykk, kroppstemperatur, puls, forsiktig terapi, massasje, skjønnhet, luft
og baby.
Med vennlig hilsen
Beurer teamet
Innhold
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sikkerhetsinstruksjoner..................42 10. Avfallshåndtering  ..........................51
5. Produktbeskrivelse.........................46 11. Tekniske data  ...............................52
6. Idriftsettelse  ....................................46 12. Garanti / Service  ............................53
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1. Leveringsomfang  
Kontroller leveransen for å sjekke at kartongemballasjen er uskadet og at
innholdet er intakt. Kontroller før bruk at apparatet og tilbehøret ikke har
synlige skader og at all emballasje er fjernet. Ikke bruk apparatet hvis du
tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler eller
kontakt kundeservice.
1 x BR 60
2 x batterier type AAA (LR03 1,5 V)
1 x bruksanvisning

2. Tegnforklaring  
Det brukes følgende symboler på selve enheten, i bruksanvisningen, på emballasjen og på enhetens merking:
ADVARSEL
Advarsel om fare for skader eller helsemessig risiko
OBS
Det gjøres oppmerksom på mulige skader på apparat/
tilbehør
Produktinformasjon
Det henvises til viktig informasjon
Følg bruksanvisningen
Les bruksanvisningen før du starter arbeidet og/eller
bruker apparatet eller maskinen
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Anvendt del type BF
På
Av
Kasseres i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektivet
om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment)
Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer i vanlig
husholdningsavfall
Produsent
21

Kast emballasjen på en miljøvennlig måte

PAP

Serienummer
IP 42
Storage/Transport

IP klasse
Apparatet er beskyttet mot fremmedlegemer ≥1 mm og
mot skrånende dryppvann
Tillatt oppbevarings- og transporttemperatur og
luftfuktighet
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Operating

Tillatt driftstemperatur og luftfuktighet
Dette produktet oppfyller alle kravene i de gjeldende
europeiske og nasjonale direktivene.

3. Forskriftsmessig bruk  
Bruksområde
Insektstikkheleren lindrer kløe, og hevelse forårsaket av insektstikk eller -bitt
ved hjelp av varme (lokal hypertermi).
Målgruppe
Bruk insektstikkhelbrederen kun til behandling av insektsstikk eller bitt. Insektstikkhelbrederen er kun ment for bruk hjemme / i private omgivelser,
ikke profesjonelt.
Indikasjon / Klinisk bruk
Ved mange insektbitt og stikk, kan området rundt ofte bli smertefullt og hovent. Bitt og stikk medfører ofte sterk kløe. Kløe og hevelse kan lindres ved
målrettet varmeeksponering av det berørte stedet.
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4. Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner
Kontraindikasjoner
• Apparatet må ikke brukes hvis du lider av diabetes. Evnen til å føle smerte kan være redusert hos diabetikere, og de kan derfor påføre seg selv
brannskader.
• Ikke bruk enheten på hjelpeløse personer, barn under 3 år eller personer
med begrenset varmefølsomhet. Dette omfatter blant annet personer med
sykdomsfremkalte hudforandringer eller hudområder med arr samt etter
bruk av smertestillende medisiner, alkohol eller rusmidler.
• Ikke bruk apparatet på akutt eller kronisk syk (skadet eller betent) hud
(f.eks. ved smertefulle eller smertefrie betennelser, rødhet, eksem, hudutslett (f.eks. allergier), forbrenninger, forfrysninger, støtskader, hevelser,
åpne sår eller operasjonsår som holder på å gro).
• Ikke bruk apparatet hvis du har feber.
• Ikke bruk apparatet på ømfintlig hud.
• Ikke bruk apparatet ved redusert smertefølelse (f.eks. stoffskifte
syk
dommer).
• Ikke bruk apparatet sammen med salver, kremer eller gele.
• Ikke bruk apparatet ved permanente hudirritasjoner på grunn av langvarig
stimulering på samme sted på huden.
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Generelle advarsler
• Skal ikke brukes alene av personer under 12 år. Barn under 12 år skal bare
bruke apparatet under tilsyn eller støtte av voksne.
• Før du bruker enheten, må du ta kontakt med behandlende lege hvis du
lider av en hudsykdom, opplever akutte sykdommer (spesielt ved tendens
til tromboemboliske sykdommer og ondartede neoplasmer) eller uforklarlige kroniske smerter, uansett hvor på kroppen de befinner seg.
• Kontakt lege og stopp bruken av apparatet umiddelbart hvis symptomene
vedvarer.
• Kontakt lege og stopp bruken av apparatet umiddelbart hvis symptomene
blir verre etter eller etter bruk av insektstikkhelbrederen.
• Kontakt lege umiddelbart hvis det er et flåttbitt. Stikken kan overføre patogener som f.eks. meningoencefalitt (TBE) eller Lymes sykdom (borreliose).
• Kontakt lege umiddelbart hvis du kjenner tegn på økt kløe, rødhet, hevelse, svimmelhet, kvalme, kortpustethet, blemmer, blodtrykksfall eller
-økning.
• Skal ikke brukes nær øyne, på øyelokkene, munnen eller slimhinner.
• Pass på at barn ikke bruker apparatet som et leketøy.
• Oppbevar apparatet utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
• Barn må holdes unna emballasjen (kvelningsfare).
• Følg generelle hygienetiltak ved bruk av apparatet.
• Bruk av apparatet erstatter ikke konsultasjon og behandling hos lege.
Rådfør deg alltid med lege hvis du opplever smerte eller sykdom.
• Hvis apparatet ikke virker som det skal, eller hvis du opplever ubehag eller
smerter, må du straks avslutte behandlingen.
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Generelle forholdsregler
• Ikke ta på apparatet med fuktige hender. Det må ikke sprutes vann på
apparatet. Apparatet skal kun brukes i helt tørr tilstand.
• Ikke bruk vaskemidler eller løsemidler for å rengjøre eller vedlikeholde apparatet. Væske som trenger inn, kan skade elektronikken og andre apparatdeler og føre til funksjonsfeil.
• Apparatet skal bare brukes av en person, bruk av flere personer frarådes.
• Beskytt apparatet mot direkte sollys, og oppbevar det på et tørt sted.
• Beskytt apparatet mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger og for nær plasserte varmekilder (ovner, varmeelementer).
• Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet. Skulle dette likevel skje, må
du ta ut batteriene umiddelbart og ikke bruke apparatet før det er helt tørt.
• Når apparatet oppbevares, må det ikke plasseres tunge gjenstander på det.
• Før bruk må du kontrollere at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i
stedet til din lokale forhandler eller kontakt kundeservice.
• Oppbevar apparatet på et sted som er beskyttet mot vær og vind. Apparatet må oppbevares i samsvar med de angitte omgivelsesforholdene.
• La aldri apparatet være uten tilsyn mens det er i bruk. Hvis enheten ikke
fungerer som den skal, må du slå den av og stoppe bruken.
Merknader angående håndtering av batteriene
• Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må
det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
• Fare ved svelging! Små barn kan svelge batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for små barn!
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• Eksplosjonsfare! Ikke kast batterier på åpen ild.
• Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rengjøre batterirommet med en tørr klut.
• Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
• Vær oppmerksom på indikatorene for polene pluss (+) og minus (-).
• Beskytt batteriene mot for sterk varme.
• Batteriene må ikke lades opp eller kortsluttes.
• Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på
en stund.
• Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritype.
• Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
• Ikke bruk oppladbare batterier!
Anvisninger om elektromagnetisk kompatibilitet
• Apparatet er beregnet for drift i alle omgivelser som er oppført i denne
bruksanvisningen, inkludert i hjemmet.
• Apparatet kan under visse omstendigheter bare brukes i begrenset omfang i nærheten av elektromagnetisk støy. Som følge av dette kan det for
eksempel forekomme feilmeldinger eller svikt i apparatet.
• Unngå bruk av dette apparatet rett ved siden av andre apparater eller med
andre apparater i stablet form, for dette kan føre til feil driftsmåte. Hvis det
likevel er nødvendig å bruke apparatet som beskrevet ovenfor, må både
dette apparatet og de andre apparatene undersøkes, slik at man kan være
sikker på at de fungerer som de skal.
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• Bruk av annet tilbehør enn det som er definert eller stilt til rådighet av produsenten av apparatet, kan føre til økt elektromagnetisk støy eller redusert
elektromagnetisk støymotstand og til feilaktig driftsmåte.
• Manglende overholdelse kan føre til reduksjon av ytelses karakteristikkene
for apparatet.

5. Produktbeskrivelse

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Batterideksel
AV/PÅ bryter
Varmeplate
Lysring
Aktiveringsknapp
Apparatstatus LED

4
5
6

6. Idriftsettelse  
Sette inn batterier
1. Åpne batteridekslet ved å skyve det (1) opp.
2. Legg de medfølgende batteriene slik som vist i batterirommet. Pass på
riktig polaritet når du legger batteriene inn (+/-).
3. Skyv batteridekslet (1) tilbake på plass. Du skal høre et klikk.
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7. Bruk  
ADVARSEL
Før du bruker apparatet, må du kontrollere at det ikke sitter en brodd i stikket. Fjern brodden forsiktig før bruk. Bruk av apparatet umiddelbart etter insektstikk eller bitt gir best resultat. Hvis du venter for lenge med behandling
av stikksted eller bitt, og hvis det allerede har oppstått kløe og hevelse, vil
apparatet bare fungere i begrenset grad. Du bør likevel behandle stikkstedet
med apparatet. Som regel kan kløen reduseres og såret leges raskere.
1. Skyv PÅ/AV bryteren (2) mot varmeplaten (3) med symbolet ”I” for PÅ.
Apparatstatus-LED (6) lyser blått og signaliserer at apparatet er klart.
2. Du kan velge mellom to ulike trinn, avhengig av hvor følsom huden er:
- Sett apparatet med varmeplaten (3) mot stikk- eller bittstedet.
- Trykk en gang på aktiveringsknappen (5) for tre sekunders bruk. Den
halve, blå lysringen (4) signaliserer at bruken begynner. Den korte tiden
anbefales ved første gangs bruk og ved bruk på sensitiv hud.
- Trykk to ganger på aktiveringsknappen (5) for seks sekunders bruk. Hele
lysringen (4) lyser og viser at behandlingen begynner. Denne brukstiden
anbefales for regelmessig bruk på normal hud.
3. Når tiden er ute, høres et akustisk signal, oppvarmingen av varmeplaten
(3) stoppes automatisk og den blå lysringen (4) slukker. Fjern varmeplaten
(3) fra huden så snart du hører signalet.
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OBS!
Avhengig av følsomheten og huden til personen som bruker apparatet, kan
behandlingstemperaturen oppleves som ubehagelig og forårsake lett rødhet
i huden, i sjeldne tilfeller også hudirritasjon. Hvis det føles for varmt, må du
stoppe behandlingen umiddelbart!
4. Ved behov kan du bruke apparatet igjen på bittet etter en pause på to
minutter eller umiddelbart på et annet bitt på et annet sted. Apparatet skal
maksimalt brukes fem ganger per time på samme behandlingssted.
5. Når apparatet ikke lenger skal brukes, slår du det av med PÅ/AV bryteren
(2). Dette kjennetegnes med symbolet ”O”. Det blå lyset som viser apparatstatus (6) slukker.
6. Pass på at apparatet er slått av og varmeplaten (3) kald før du rydder det
vegg.
Varselsymbol for lavt batterinivå
Før batterispenningen blir for lav for ytterligere bruk, begynner apparatets
status LED (6) å blinke 3 x, og du hører et akustisk signal 3 x. Bytt ut begge
batteriene slik det er beskrevet i kapittel 6.

8. Rengjøring og vedlikehold  
Følg hygienetiltakene nedenfor for å unngå helseskade:
• Apparatet er beregnet på flergangsbruk.
• Det anbefales å rengjøre apparatet før den første bruk og før hver etterfølgende bruk.
• Før rengjøring må apparatet slås av og avkjøles, og batteriene skal tas ut.
• Bruk kun myke, tørre kluter til rengjøring.
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• Under rengjøringen må du ikke bruke stoffer som kan skade hud og slimhinner eller som det kan være farlig å inhalere eller svelge eller som kan
være giftige. Ikke bruk kaustiske rengjøringsmidler. Apparatet må aldri
nedsenkes i vann.
• Apparat og tilbehør kan ikke vaskes i oppvaskmaskin!
• Ikke utsett apparatet for mekanisk rengjøring med børste eller lignende, da
dette kan føre til uopprettelige skader.
• Hvis apparatet brukes på flere stikk eller bitt, anbefales det å rengjøre varmeplaten mellom hver gang. Dette reduserer muligheten for at bakterier
og bakterier overføres fra ett hudområdet til et annet. Bruk en kommersielt
tilgjengelig alkoholserviett for å desinfisere varmeplaten.

9. Fremgangsmåte ved problemer?  
Problem
Apparatet slår seg
ikke på.

Mulig årsak
PÅ/AV bryterer (2)
er PÅ.
Batteriene er utladet.

Apparatet blir ikke
varmt nok.

Batterispenningen er
for lav.
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Korrigering
Skyv PÅ/AV bryteren (2)
for å slå på enheten.
Bytt ut begge batteriene slik det er
beskrevet i denne
bruksanvisningen.
Bytt ut begge batteriene slik det er
beskrevet i denne
bruksanvisningen.

Problem
Apparatet avgir 3 lydsignaler / apparatstats
LED (6) blinker – også
når apparatet slås PÅ
eller AV.
Apparatet virker ikke
selv om PÅ/AV knappen (2) står på PÅ.

Mulig årsak
Batterispenningen
er for lav, slik at
apparatet ikke lenger
kan brukes.

Korrigering
Bytt ut begge batteriene slik det er
beskrevet i denne
bruksanvisningen.

Apparatet har slått
seg av automatisk
av fordi aktiveringsknappen (5) ble
trykket på i mer enn
to sekunder ved et
uhell.
Enheten er kanskje
defekt.

Slå apparatet av ved
hjelp av PÅ/AV bryteren
(2), før du slår det på
igjen som vanlig.

Apparatet slår seg ikke
på selv om batteriene
er byttet og PÅ/AV-bryteren (2) står på PÅ.
Det kan være en
Apparatet avgir fem
mulig funksjonsfeil.
lydsignaler, og lysringen (4) blinker.
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Kontakt kundeservice.

Slå apparatet av og på
igjen etter ti minutter.
Kontakt kundeservice
hvis feilen vedvarer.

10. Avfallshåndtering  
Reparasjon og kasting av enheten
• Ikke reparer eller juster apparatet på egen hånd. Hvis dette gjøres, kan det
ikke lenger garanteres at apparatet vil fungere korrekt.
• Blodtrykkmåleren skal under ingen omstendigheter åpnes. Hvis du ikke
følger dette, vil garantien bli ugyldig.
• Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler. Før reklamasjon foretas, bør du imidlertid kontrollere batteriene og
eventuelt skifte dem ut.
• Av hensyn til miljøet skal det kasserte apparatet ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Kasting kan skje via passende innsamlingssteder i ditt land. Apparatet skal kastes i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektivet om avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du har
spørsmål angående dette, kan du henvende deg til kommunen, som har
ansvar for avfallshåndtering.
Kasting av batteriene
• Batterier skal ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. De kan inneholde giftige tungmetaller og skal behandles som spesialavfall.
• Disse tegnene finnes på batterier som inneholder
skadelige stoffer:
Pb = batteriet inneholder bly,
Cd = batteriet inneholder kadmium,
Hg = batteriet inneholder kvikksølv.
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11. Tekniske data  
Type
Mål (L x B x H)
Vekt (med batterier)
Strømforsyning
Maks Temperatur
Funksjoner
Forventet driftstid
Tillatt oppbevarings- og
transporttemperatur og
luftfuktighet
Tillatt driftstemperatur og
luftfuktighet

BR 60
98,3 x 35,9 x 20 mm
47 g
2 x 1,5 V AAA LR03 batterier
50 °C ± 2 °C (122 °F ± 3,6 °F)
2 trinn (3 sek / 6 sek)
rundt 300 applikajsoner
-10 °C til 50 °C, relativ luftfuktighet 30 %
bis 85 %
10 °C til 40 °C, relativ luftfuktighet 30 til
85 %

Serienummeret står på apparatet eller i batterirommet.
Med forbehold om tekniske endringer.
Apparatet er i samsvar med EUs medisinske direktiv 93/42/
, lov om medisinsk utstyr og europeisk standard EN 60601‑1‑2 (i samsvar med CISPR 11,
CISPR 14‑1, CISPR‑32, IEC 61000‑3‑2, IEC 61000‑3‑3, IEC 61000‑4‑2,
IEC 61000‑4‑3, IEC 61000‑4‑4, IEC 61000‑4‑5, IEC 61000‑4‑6, IEC 61000‑4‑8,
IEC 61000‑4‑11) og er underlagt spesielle forholdsregler med tanke på elektromagnetisk kompatibilitet.
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12. Garanti / Service  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (heretter kalt ”Beurer”) gir
en garanti for dette produktet på betingelsene nedenfor og i det omfanget
som er beskrevet nedenfor.
Garantibetingelsene nedenfor har ingen innvirkning på selgers lovpålagte garantiforpliktelser overfor kjøperen i henhold til kjøpekontrakten.
Garantien gjelder dessuten uten innvirkning på obligatoriske lovhjemlede ansvarsbestemmelser.
Beurer garanterer feilfri funksjon av og fullstendighet for dette produktet.
Den globale garantitiden er 5 år fra begynnelsen av kjøpet av det nye ubrukte
produktet fra kjøperens side.
Denne garantien gjelder bare for produkter kjøperen har anskaffet som forbruker og utelukkende benytter til private formål i hjemmet.
Tysk lov gjelder.
Hvis dette produktet i løpet av garantitiden viser seg å være ufullstendig eller
å ha funksjonsfeil i henhold til bestemmelsene nedenfor, vil Beurer i henhold
til disse garantibetingelsene sørge for gratis omlevering eller reparasjon.
Hvis kjøperen vil fremsette et garantikrav, må han/hun først kontakte
den lokale forhandleren: Se vedlagt liste over serviceadresser: ”Service
International”.
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Kjøperen får da nærmere informasjon om behandling av garantikravet, for
eksempel hvor produktet kan sendes og hvilke dokumenter som kreves.
Et garantikrav kommer bare i betraktning når kjøperen
– kan fremlegge fakturakopi/kjøpskvittering og
– originalproduktet
for Beurer eller en autorisert Beurer-partner.

Reparasjoner eller komplett utskifting vil i ingen tilfeller forlenge
garantitiden.
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Med forbehold om feil og endringer

Uttrykkelig unntatt fra denne garantien er
– slitasje som skyldes normal bruk eller forbruk av produktet
– tilbehørsdeler som ble levert sammen med produktet, og som slites eller
brukes opp ved forskriftsmessig bruk (f.eks. batterier, mansjetter, pakninger, elektroder, lyskilder, tilbehør og inhalatortilbehør)
– produkter som ikke brukes, rengjøres, lagres eller vedlikeholdes i samsvar med instruksene i bruksanvisningen, samt produkter som er åpnet, reparert eller modifisert av kjøperen eller av et servicesenter som
ikke er godkjent av Beurer
– skader som oppstår under transport mellom produsent og kunde eller
mellom servicesenter og kunde
– produkter som ble kjøpt som annensortering eller bruktartikler
– følgeskader som skyldes en mangel ved dette produktet (i slike tilfeller
kan det likevel forekomme krav i henhold til produktansvar eller andre
obligatoriske lovpålagte ansvarsbestemmelser).

SUOMI
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Varmista, että se on muiden käyttäjien saatavilla, ja noudata sen sisältämiä ohjeita.
Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuotteemme ovat tunnetusti korkealuokkaisia ja perusteellisesti testattuja, ja niiden käyttöalueet
liittyvät lämpöön, painoon, verenpaineeseen, kehon lämpötilaan, sykkeeseen, pehmeisiin hoitomuotoihin, hierontaan, kauneudenhoitoon, ilmaan ja
lastenhoitoon.
Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi
Sisällysluettelo
1. Pakkauksen sisältö  .........................56 7. Käyttö  ...........................................64
2. Merkkien selitykset  .........................56 8. Puhdistus ja hoito  .........................66
3. Tarkoituksenmukainen käyttö  ........58 9. Ongelmien ratkaisu  ......................67
4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet.....59 10. Hävittäminen  ................................68
5. Laitteen kuvaus..............................63 11. Tekniset tiedot  ..............................69
6. Käyttöönotto  ..................................64 12. Takuu/huolto  ................................70

55

1. Pakkauksen sisältö  
Tarkista, että pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja sisältää kaikki osat.
Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun
asiakaspalveluosoitteeseen.
1 x BR 60
2 x AAA-paristo (LR03 1,5V)
1 x käyttöohje

2. Merkkien selitykset  
Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään
seuraavia symboleita:
VAROITUS
Varoitus loukkaantumisvaaroista tai terveyttä uhkaavista
vaaroista
HUOMIO
Turvallisuusohje mahdollisista laitteelle/lisävarusteille
aiheutuvista vaurioista
Tuotetietoa
Huomautus tärkeistä tiedoista
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Noudata ohjetta
Lue ohje ennen työskentelyn aloittamista ja/tai laitteiden
tai koneiden käyttöä
Tyypin BF käyttöosa
Päällä
Pois päältä
Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste
Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti
Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana
Valmistaja
21

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti

PAP

Sarjanumero
IP 42

IP-luokka
Laite on suojattu kiinteiltä vierailta esineiltä, joiden
halkaisija on ≥ 1 mm, ja viistosti tippuvalta vedeltä
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Storage/Transport

Sallittu lämpötila ja ilmankosteus säilytyksen ja
kuljetuksen aikana

Operating

Sallittu lämpötila ja ilmankosteus käytön aikana
Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja
kansallisten määräysten vaatimukset.

3. Tarkoituksenmukainen käyttö  
Käyttötarkoitus
Hyönteispiston lievittäjä on tarkoitettu lievittämään hyönteisen piston tai
pureman aiheuttamaa kutinaa tai turvotusta lämmön avulla (paikallinen
hypertermia).
Kohderyhmä
Käytä hyönteispiston lievittäjää ainoastaan hyönteisen piston tai pureman
hoitoon. Hyönteispiston lievittäjä on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
Käyttöaihe / kliininen hyöty
Hyvin monet hyönteisen pistot ja puremat johtavat kipuun ja turvotukseen
pisto- ja puremakohdassa. Usein nämä pistot ja puremat aiheuttavat voimakasta kutinaa. Kohdistetulla lämpövaikutuksella kyseisessä kohdassa voidaan lievittää kutinaa ja turvotusta.
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4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet
Vasta-aiheet
• Älä käytä laitetta, jos sairastat diabetesta. Diabeetikoilla kyky aistia kipua
saattaa olla heikentynyt, ja laitteen käyttö saattaa johtaa palovammoihin.
• Älä käytä laitetta toimintakyvyttömillä henkilöillä, alle 3-vuotiailla lapsilla
tai lämpöä heikosti aistivilla henkilöillä. Tällä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on käyttöalueella sairauden aiheuttamia ihomuutoksia tai arpeutuneita
ihoalueita, sekä kipulääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevia henkilöitä.
• Älä käytä laitetta akuutisti tai kroonisesti sairaalla (loukkaantuneella tai
tulehtuneella) iholla (esim. kivuliaiden ja kivuttomien tulehdusten, punoituksen, ihottumien (esim. allergiat), palovammojen, paleltumavammojen,
ruhjevammojen, turvotuksen ja avointen sekä paranemassa olevien haavojen tai leikkausarpien kohdalla).
• Älä käytä laitetta, jos sinulla on kuumetta.
• Älä käytä laitetta herkillä ihoalueilla.
• Älä käytä laitetta minkään aistimiskykyihin liittyvien häiriöiden yhteydessä,
joihin liittyy heikentynyt kivun aistiminen (esim. aineenvaihduntahäiriöt).
• Älä käytä laitetta samanaikaisesti paikallisesti käytettävien voiteiden, rasvojen ja geelien kanssa.
• Älä käytä laitetta ihoalueella, jolla on pitkäaikaisen lämpövaikutuksen aiheuttamaa ihoärsytystä.
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Yleisiä varoituksia
• Omatoimisessa käytössä käyttäjän on oltava vähintään 12-vuotias. Alle
12-vuotiailla lapsilla laitetta saa käyttää vain aikuisen valvonnassa tai
avulla.
• Keskustele ennen laitteen käyttöä hoitavan lääkärisi kanssa seuraavissa
tapauksissa: ihosairaudet, akuutit sairaudet (erityisesti alttius tromboembolisille sairauksille sekä pahanlaatuiset kasvaimet), selvittämättömät
krooniset kiputilat ruumiinosasta riippumatta.
• Lopeta laitteen käyttö ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat hyönteispiston lievittäjän käytöstä huolimatta.
• Lopeta laitteen käyttö ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat hyönteispiston lievittäjän käytön aikana tai jälkeen.
• Jos kyseessä on punkin purema, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin. Punkit
voivat levittää taudinaiheuttajia, ja purema voi johtaa esimerkiksi puutiaisaivokuumeen tai borrelioosin tarttumiseen.
• Ota viipymättä yhteyttä lääkäriin havaitessasi iholla voimakkaan kutinan,
punoituksen tai turvotuksen, huimauksen, pahoinvoinnin, hengitysvaikeuksien, näppylöiden tai verenpaineen laskun tai nousun merkkejä.
• Älä käytä laitetta silmien alueella, silmäluomilla, suussa tai limakalvoilla.
• Huolehdi, etteivät lapset leiki laitteella.
• Säilytä laite lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
• Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa (tukehtumisvaara).
• Noudata yleisiä hygieniatoimenpiteitä käyttäessäsi hyönteispiston lievittäjää.
• Laitteen käyttö ei korvaa lääkärin määräämää tai antamaa hoitoa. Keskustele sen vuoksi aina lääkärisi kanssa, jos esiintyy minkäänlaista kipua tai
sairauden tunnetta.
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• Jos laite ei toimi oikein tai jos käytön yhteydessä ilmenee huonovointisuutta tai kipua, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Yleisiä varotoimenpiteitä
• Laitteeseen ei saa koskea märin käsin. Laitteen päälle ei saa roiskua vettä.
Laitetta saa käyttää vain sen ollessa täysin kuiva.
• Älä käytä laitteen puhdistukseen ja hoitoon pesu- tai liuotinaineita. Laitteeseen joutuneet nesteet voivat vaurioittaa laitteen elektroniikkaa tai muita
osia ja johtaa toimintahäiriöön.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Eri henkilöiden
ei tulisi käyttää samaa laitetta.
• Suojaa laitetta suoralta auringonvalolta ja säilytä sitä kuivassa paikassa.
• Suojaa laite iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilavaihteluilta ja suorilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).
• Varmista, ettei laitteen sisäosiin pääse vettä. Mikäli näin tapahtuu, poista
paristot ja käytä laitetta vasta, kun se on täysin kuiva.
• Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa säilytyksen ajaksi.
• Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen.
• Säilytä laitetta paikassa, jossa se on suojassa sääolosuhteilta. Laitetta on
säilytettävä sille soveltuvassa ympäristössä.
• Älä jätä käynnissä olevaa laitetta ilman valvontaa. Jos laitteessa on toimintahäiriö, lopeta laitteen käyttö ja kytke laite pois päältä.
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Paristojen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet
• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien
kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkäriin.
• Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua.
Säilytä paristot sen vuoksi pienten lasten ulottumattomissa!
• Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.
• Tarkista, että paristot on asennettu napaisuusmerkintöjen plus (+) ja
miinus (-) mukaisesti.
• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
• Paristoja ei saa ladata eikä kytkeä oikosulkuun.
• Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä ladattavia paristoja!
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ohjeet
• Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttöohjeessa mainituissa ympäristöissä kotiympäristö mukaan lukien.
• Laitteen käytettävyys saattaa olla rajallista, jos käytön aikana ilmenee
sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden seurauksena voi esiintyä esimerkiksi
vikailmoituksia tai laite voi lakata toimimasta.
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• Vältä käyttämästä laitetta muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä tai
päällekkäin muiden laitteiden kanssa, sillä se voi johtaa laitteen virheelliseen toimintaan. Jos edellä mainittu käyttötapa on kuitenkin välttämätöntä, tätä laitetta ja muita laitteita on tarkkailtava niiden asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi.
• Muiden kuin tämän laitteen valmistajan hyväksymien ja toimittamien lisävarusteiden käyttö voi lisätä laitteen sähkömagneettista häiriösäteilyä tai
heikentää sen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa laitteen virheelliseen toimintaan.
• Tämän ohjeen laiminlyönti voi heikentää laitteen suorituskykyä.

5. Laitteen kuvaus

1

2

3

1 Paristolokeron kansi
2 Virtakytkin
3 Lämpölevy
4 Valorengas
5 Aktivointipainike
6 Laitetila-LED

4
5
6
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6. Käyttöönotto  
Paristojen asettaminen paikoilleen
1. Avaa paristokotelon kansi (1) työntämällä.
2. Aseta toimitukseen sisältyvät paristot paikoilleen paristokotelossa olevan
merkinnän mukaisesti. Varmista, että asetat paristot paikoilleen napaisuusmerkintöjen (+/-) mukaisesti.
3. Sulje paristolokeron kansi (1), kunnes se loksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti paikoilleen.

7. Käyttö  
VAROITUS
Varmista laitteen jokaisella käyttökerralla, ettei hyönteisen piikki ole jäänyt
pistokohtaan. Poista piikki varovasti ennen laitteen käyttöä. Käyttö heti
hyönteisen piston tai pureman jälkeen on tehokkainta. Jos odotat liian pitkään ennen pisto- tai puremakohdan hoitoa ja ihossa on jo kutinaa ja turvotusta, hyönteispiston lievittäjän vaikutus on rajallista. Voit kuitenkin edelleen
hoitaa pisto- tai puremakohtaa hyönteispiston lievittäjällä. Laite pystyy usein
lievittämään kutinaa ja nopeuttamaan paranemista.
1. Työnnä virtakytkintä (2) lämpölevyn suuntaan (3) symbolin ”I” (PÄÄLLE)
kohdalle. Laitetila-LEDissä (6) palaa sininen valo, mikä ilmaisee laitteen
käyttövalmiuden.
2. Voit valita 2 käyttöajan välillä ihosi herkkyydestä riippuen:
- Aseta laitteen lämpölevy (3) pisto- tai puremakohtaan.

64

- Jos valitset 3 sekunnin käyttöajan, paina aktivointipainiketta (5) kerran.
Puolikas sininen valorengas (4) ilmaisee käytön alkavan. Tätä lyhyttä
käyttöaikaa suositellaan ensimmäiselle käyttökerralle tai herkälle iholle.
- Jos valitset 6 sekunnin käyttöajan, paina aktivointipainiketta (5) kaksi
kertaa lyhyesti peräkkäin. Koko sinisessä valorenkaassa (4) palaa valo
ilmaisten hoidon alkavan. Tätä käyttöaikaa suositellaan säännölliseen
käyttöön normaalilla iholla.
3. Käytön päätyttyä kuuluu merkkiääni, lämpölevyn (3) lämpeneminen päättyy automaattisesti ja sininen valorengas (4) sammuu. Poista lämpölevy
(3) iholta heti merkkiäänen kuuluessa.
HUOMIO!
Laitetta käyttävän henkilön ja ihokohdan herkkyydestä riippuen hoitolämpötila voi tuntua epämiellyttävältä ja käyttö voi aiheuttaa vähäistä punotusta
sekä harvinaisissa tapauksissa myös ihoärsytystä. Jos lämpö tuntuu liian
kuumalta, keskeytä hoito viipymättä!
4. Tarvittaessa hyönteispiston lievittäjän lämpötoimintoa voi käyttää 2 minuutin tauon jälkeen uudelleen samassa pisto-/puremakohdassa tai heti
uudelleen toisessa pisto-/puremakohdassa. Tunnin aikana laitetta saa
kuitenkin käyttää enintään 5 kertaa samassa hoitokohdassa.
5. Kun laitetta ei enää tarvita, kytke se virtapainikkeesta (2) jälleen ”POIS
PÄÄLTÄ”. Tämä asento on merkitty ”O”-symbolilla. Sininen laitetila-LED
(6) sammuu.
6. Varmista ennen laitteen laittamista säilytykseen, että laite on sammutettu
ja lämpölevy (3) jäähtynyt.
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Paristoja koskeva varoitus
Ennen kuin paristojen jännite on liian alhainen käyttöä varten, laitetila-LED
(6) vilkkuu 3 kertaa ja laitteesta kuuluu 3 merkkiääntä. Vaihda paristot mahdollisimman pian luvussa 6 kuvatulla tavalla.

8. Puhdistus ja hoito  
Noudata seuraavia hygieniaohjeita terveysriskien välttämiseksi.
• Laite on tarkoitettu toistuvaan käyttöön.
• On suositeltavaa puhdistaa laite ennen ensimmäistä käyttöä ja aina ennen
seuraavaa käyttöä.
• Sammuta laite, anna sen jäähtyä ja poista sen paristot aina ennen
puhdistamista.
• Käytä laitteen puhdistamiseen ainoastaan pehmeitä ja kuivia liinoja.
• Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen aineita, jotka saattavat olla
myrkyllisiä joutuessaan kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa, nieltäessä tai sisään hengitettäessä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita
äläkä koskaan pidä laitetta veden alla.
• Älä puhdista laitetta ja lisävarusteita astianpesukoneessa!
• Älä puhdista laitetta harjalla tai vastaavalla esineellä, sillä se saattaa vaurioittaa laitteen korjauskelvottomaksi.
• Jos laitetta käytetään useissa pisto- tai puremakohdissa, suositellaan
lämpölevyn puhdistamista käyttökertojen välillä. Siten pienennetään taudinaiheuttajien ja bakteerien leviämisen riskiä ihoalueiden välillä. Käytä
lämpölevyn desinfiointiin tavanomaista alkoholipitoista desinfiointiliinaa.
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9. Ongelmien ratkaisu  
Ongelma
Laite ei käynnisty.

Laite ei kuumene enää
tarpeeksi.
Laitteesta kuuluu
3 merkkiääntä /
laitetila-LED (6) vilkkuu
– myös sen jälkeen,
kun laite on kytketty
POIS päältä ja takaisin
PÄÄLLE.
Hoitoa ei voida
käynnistää, vaikka
virtakytkin (2) on
PÄÄLLE-asennossa.

Mahdollinen syy
Virtakytkin (2) on
POIS-asennossa.
Paristot ovat tyhjät.

Ratkaisu
Työnnä virtakytkin (2)
PÄÄLLE-asentoon.
Vaihda molemmat paristot tässä käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.
Paristojännite on liian Vaihda molemmat parisalhainen.
tot tässä käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.
Paristojännite on liian Vaihda molemmat parisalhainen eikä laitetta tot tässä käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.
voi mahdollisesti
enää käyttää.

Laite on sammunut
automaattisesti,
koska aktivointipainiketta (5) painettiin
vahingossa yli
2 sekuntia.
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Kytke laite ensin
virtakytkimestä (2)
POIS-asentoon ja kytke
se sitten tavanomaiseen
tapaan jälleen päälle.

Ongelma
Laite ei käynnisty,
vaikka paristot on vaihdettu ja virtakytkin (2)
on PÄÄLLE-asennossa.
Laitteesta kuuluu
5 merkkiääntä ja valorengas (4) vilkkuu.

Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite on mahdollises- Ota yhteyttä
ti vikaantunut.
asiakaspalveluun.

Laitteessa on
mahdollisesti
toimintahäiriö.

Kytke laite pois päältä
ja yritä uudelleen 10 minuutin kuluttua.
Jos virhe ilmenee
uudelleen, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

10. Hävittäminen  
Laitteen korjaus ja hävittäminen
• Älä korjaa tai säädä laitetta itse. Tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei
voida enää taata.
• Älä avaa laitetta. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen.
• Vain asiakaspalvelu ja valtuutettu jälleenmyyjä saavat tehdä korjauksia.
Ennen mahdollista reklamaatiota tarkista kuitenkin ensin paristojen toimivuus ja vaihda ne tarvittaessa.
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• Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite
viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä
laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
Lisätietoja saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Paristojen hävittäminen
• Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Paristot voivat sisältää
myrkyllisiä raskasmetalleja, joten ne ovat ongelmajätettä.
• Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä:
Pb = akku sisältää lyijyä,
Cd = akku sisältää kadmiumia,
Hg = akku sisältää elohopeaa.

11. Tekniset tiedot  
Tyyppi
Mitat (P x L x K)
Paino (paristojen kanssa)
Virransyöttö
Enimmäislämpötila
Toiminnot
Odotettu käyttöikä

BR 60
98,3 x 35,9 x 20 mm
47 g
2 x 1,5 V:n AAA-paristoa (LR03)
50 °C ± 2 °C (122 °F ± 3,6 °F)
2 aikavaihtoehtoa (3 s / 6 s)
Noin 300 käyttökertaa
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Sallittu lämpötila ja
ilmankosteus säilytyksen ja
kuljetuksen aikana
Sallittu lämpötila ja
ilmankosteus käytön aikana

-10−50 °C, suhteellinen ilmankosteus
30−85 %
10−40 °C, suhteellinen ilmankosteus
30−85 %

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristokotelosta.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.
Laite vastaa EU:n lääkintälaitedirektiiviä 93/42/
, lääketieteellisten tuotteiden käytöstä annettua Saksan lakia sekä eurooppalaista standardia
EN 60601-1-2 (yhdenmukaisuus standardien CISPR 11, CISPR 14‑1, CISPR‑32,
IEC 61000‑3‑2, IEC 61000‑3‑3, IEC 61000‑4‑2, IEC 61000‑4‑3, IEC 61000‑4‑4,
IEC 61000‑4‑5, IEC 61000‑4‑6, IEC 61000‑4‑8, IEC 61000‑4‑11 kanssa). Tästä
syystä käyttäjän on noudatettava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia
erityisiä varotoimenpiteitä.

12. Takuu/huolto  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (jäljempänä ”Beurer”)
myöntää tälle tuotteelle takuun jäljempänä mainituin ehdoin ja jäljempänä
kuvatussa laajuudessa.
Jäljempänä ilmoitetut takuuehdot eivät vaikuta myyjän lakisääteisiin
takuuvelvoitteisiin, jotka syntyvät ostajan kanssa solmittavan kauppasopimuksen myötä.
Takuu on lisäksi voimassa riippumatta lain määräämistä vastuista.
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Beurer takaa, että tuote toimii moitteetta ja että siitä ei puutu mitään.
Maailmanlaajuinen takuuaika on 5 vuotta siitä, kun ostaja ostaa uuden, käyttämättömän tuotteen.
Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostaja on hankkinut kuluttajana ja joita hän
käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin kotitalouskäytössä.
Voimassa on Saksan laki.
Jos tällainen tuote osoittautuu takuuaikana epätäydelliseksi tai sen toiminnassa on puutteita jäljempänä ilmoitettujen ehtojen mukaisesti, Beurer
toimittaa näiden takuuehtojen mukaisesti maksutta korvaavan tuotteen tai
korjaa tuotteen.
Kun ostaja haluaa ilmoittaa takuutapauksesta, hänen on käännyttävä
ensin paikallisen jälleenmyyjän puoleen: katso asiakaspalveluosoitteet
oheisesta Service International -luettelosta.
Tämän jälkeen ostaja saa tarkempia tietoja takuutapauksen käsittelystä,
esim. mihin hän voi lähettää tuotteen ja mitä asiakirjoja vaaditaan.
Takuuvaatimus voidaan tehdä vain, jos ostaja pystyy esittämään
- laskukopion/ostokuitin
- alkuperäisen tuotteen
Beurerille tai Beurerin valtuuttamalle yhteistyökumppanille.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin, emmekä vastaa mahdollisista virheistä.

Korjaukset tai koko tuotteen vaihtaminen eivät missään tapauksessa
pidennä takuuaikaa.
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Takuu ei kata
– tuotteen normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista
– tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita, jotka kuluvat asianmukaisessa käytössä (esim. paristoja, akkuja, mansetteja, tiivisteitä,
elektrodeja, lamppuja, vaihtopäitä tai inhalaattorin varusteita)
– tuotteita, joita on käytetty, puhdistettu, varastoitu tai huollettu epäasiallisesti ja/tai käyttöohjeen määräysten vastaisesti, eikä tuotteita, jotka ostaja tai muu kuin Beurerin valtuuttama huoltopiste on
avannut, korjannut tai muuttanut
– kuljetuksessa valmistajan ja asiakkaan tai huoltopisteen ja asiakkaan välillä aiheutuneita vaurioita
– kakkoslaatuisina tai käytettyinä ostettuja tuotteita
– tuotteessa esiintyvästä puutteesta johtuvia välillisiä vahinkoja (tällaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin mahdollisesti esittää vaateita
tuotevastuun tai muiden lain määräämien vastuiden perusteella).

