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Tisztelt Vásárlónk! 
Örömünkre szolgál, hogy a termékeink egyikét választotta. Nevünk garancia az értékes és részletesen 
bevizsgált minőségi gyártmányokra olyan területeken, mint a hő, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, 
pulzus, kímélő terápia, masszázs és a levegő.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, őrizze meg a későbbi használatához, tegye 
mások számára is elérhetővé, és vegye figyelembe az abban leírtakat.

Szíves ajánlással a
Beurer csapata

Szállítási terjedelem
• Levegőpárásító levehető felső résszel és ködkieresztővel
• Hálózati egység
• 2 adapter kereskedelemben kapható vizes palackokhoz
• Tisztítóecset
• Tárolótáska
• Ez a használati útmutató

Jelmagyarázat
A következő szimbólumokat használjuk a használati útmutatóban és a típustáblán:

 FIGYELMEZTETÉS  Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye

 FIGYELEM  Biztonsági figyelmeztetés a készülék / tartozékok károsodásának veszélyére 
vagy anyagi károkra, pl. kifolyó víz miatt.

 Megjegyzés Fontos információk.

  A készülék kettős szigetelésű, így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.

1. Biztonsági tudnivalók
Áramütés

 FIGYELMEZTETÉS
Minden más elektromos készülékhez hasonlóan ezt a levegőpárásítót is óvatosan kell használni, 
hogy elkerülhetők legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.
Ezért a készüléket
–  csak a vele szállított hálózati egységgel és csak a hálózati egységen feltüntetett hálózati feszült-

séggel használja,
– sohase használja, ha láthatóan sérült a készülék vagy valamilyen tartozéka,
–  ne használja, ha leesett, vagy víz jutott a belsejébe.
Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az 
elektromos hálózatról. Sohase a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a hálózati egységet 
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a  ugaszoló aljzatból. Sohase dugja be, vagy húzza ki a hálózati egységet, ha nedves a keze. So-
hase tartsa vagy hordozza a készüléket a kábelénél fogva. Tartson elegendő távolságot a kábelek 
és meleg felületek között. Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki 
a dugaszt a dugaszoló aljzatból. 

Javítás

 FIGYELMEZTETÉS
• A levegőpárásító alsó részét nem szabad kinyitni.
•  Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítások 

miatt komoly veszélyek fenyegethetik a készülék használóját. Ha javításra van szükség, akkor 
forduljon a vevőszolgálathoz vagy egy feljogosított kereskedőhöz.

•  Ha a készülék hálózati kábele megsérült, akkor cseréltesse ki a kábelt a gyártó céggel vagy egy 
feljogosított vevőszolgálati szervizzel.

Megjegyzések

 FIGYELMEZTETÉS
•  Ha súlyosan betegek a légútjai vagy a tüdeje, akkor kérje az orvosa tanácsát, mielőtt használná 

a levegőpárásítót.
• Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne lehessen belebotlani.

 FIGYELEM
•  Gondoskodjon arról, hogy a készülék szilárd, nem billegő, és nedvességgel szemben érzéketlen, 

magasabb felületen álljon, és ne dőlhessen fel.
•  A készüléket nem szabad a padlóra állítani, hogy elkerülhetők legyenek a kilépő köd miatti 

károsodások.
• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak a levegőpárásítót. 
• Ne dugjon tárgyakat a készülék nyílásaiba.

Ártalmatlanítás
Mindig tartsa be a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi előírásokat. Ártalmatlanításkor az el-
használt elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) irányelvben foglaltaknak megfelelően járjon el. Esetleges további 
kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

2. Rendeltetésszerű használat
Ez a levegőpárásító beltéri levegő párásítására készült.

 FIGYELMEZTETÉS 
• Azok a személyek (a gyermekeket is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi 

képességeik vagy a tapasztalatlanságuk és/vagy az ismerethiányok miatt nincsenek abban 
a helyzetben, hogy biztonságosan tudják kezelni a készüléket, felelős személy felügyelete vagy 
útmutatása nélkül nem használhatják azt.

• Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
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• A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég 
nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használa-
tából származnak.

3. A készülék megismerése 
Az ember az ideje java részét zárt helyiségekben tölti. Az ajánlások szerint ideális esetben a helyiség 
levegőjének 40 - 60%-os relatív páratartalommal kell rendelkeznie. A páratartalom azonban főleg télen 
elmarad ettől az aránytól, amikor szellőztetéskor alacsony páratartalmú, hideg levegő áramlik a szobákba, 
és ott felmelegszik. Ez a száraz levegő nedvességet von el, és ezzel kiszárítja a nyálkahártyákat és a bőrt, 
de egyes berendezési tárgyakat is.

A túl száraz levegőnek egy sor negatív hatása van:
• kiszárítja a nyálkahártyákat és az ajkakat,
• égő érzést kelt a szemben,
• megkönnyíti a légutak elfertőződését és megbetegedését,
• feszültséget, fáradtságot, csökkent koncentráló képességet okoz,
• megterheli a háziállatokat és szobanövényeket,
• elősegíti a porképződést,
•  elektrosztatikusan feltölti a műszálas textíliákat, pl. a szőnyegeket és műanyag padlókat,
• károkat okoz a fából készült berendezési tárgyakban, főként a fa parkettákban,
•  elhangolja a hangszereket.

Ezzel a levegőpárásítóval Ön nedvességet tud hozzáadni a helyiség levegőjéhez – mégpedig bárhol: 
otthon, útközben vagy a hivatalban. Mindössze egy kereskedelemben kapható műanyag vizes palackra 
van szüksége, amelyet a készülékkel együtt szállított adapter segítségével víztartályként használhat. 
Ennek, valamint a kompakt méretnek köszönhetően ezt a levegőpárásítót utazáshoz is egyszerűen 
magával viheti, és kis helyen is felállíthatja. A tárolótáskában az összes tartozékkal együtt mindig a keze 
ügyében tarthatja.

4. A készülék leírása
  1. Ködkieresztő 
  2. Felső rész
  3. Palackadapter
  4. Hálózati egység 
  5. Levegőkilépő nyílás
  6. Kiöntőnyílás 
  7. LED
  8. Ultrahangos membrán
  9. Alsó rész
10. Szabályozó gomb 
11. Csatlakozó hüvely a hálózati egységhez
12. Tisztítóecset
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5. A készülék kezelése 
 FIGYELEM
• Működés közben sohase érintse meg az ultrahangos membránt. 
•  Ne tegyen illóolajat vagy illatosító szereket a vízbe. Ez károsíthatná az ultrahangforrást. 
•  Csak teljesen összeszerelt és kifogástalan állapotban helyezze üzembe a levegőpárásítót. 
•  Na használjon 0,5 literesnél nagyobb műanyag palackokat, és legfeljebb 0,5 literrel töltsön fel egy 

palackot. Ellenkező esetben a nagyobb víznyomás a levegőpárásító túlcsordulását okozhatja. 
•  Csak felhelyezett felső résszel és ködkieresztővel használja a levegőpárásítót, hogy elkerülje 

a környezetében a víz kifröccsenését. 
• Folyadékként mindig csak vizet használjon.
•  Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat és az egyéb megjegyzéseket a károk elkerülése 

érdekében.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a csomagolóanyagot.
• Ellenőrizze a készüléket, a hálózati dugaszt és a kábelt sérülésekre nézve.
•  Állítsa sík, szilárd, nem billegő és folyadékra érzéketlen felületre a levegőpárásítót. Gondoskodjon arról, 

hogy ne dőlhessen fel a levegőpárásító.
•  Helyezze magasabb helyre, pl. asztalra, komódra, székre vagy éjjeliszekrényre a levegőpárásítót. A ké-

szüléket nem szabad a padlóra állítani, hogy elkerülhetők legyenek a kilépő köd miatti károsodások.
•  Győződjön meg arról, hogy a felső rész szilárdan ül az alsó részen. Húzza felfelé a ködkieresztőt, amíg 

érezhetően be nem kattan. Ehhez erőteljes rántással le kell győzni a kiinduló állásban meglévő rögzítési 
ellenállást.

•  Ügyeljen arra, hogy a kilépő köd ne irányuljon a palack, fal, dugaszolóaljzatok vagy más tárgyak felé, 
és a levegő kilépőnyílása mindig szabadon maradjon. 

•  Töltsön fel egy 0,5 literes műanyag vizes palackot tiszta vezetékvízzel, desztillált vagy buborékmen-
tes vízzel. Semmilyen esetben se használjon szénsavas vizet. A gyártó cég kifejezetten desztillált víz 
használatát javasolja, hogy elkerülhetők legyenek a vízkőlerakódások. A víz hőmérséklete legfeljebb 
50 °C lehet, hogy elkerülhető legyen a készülék károsodása.

•  Csavarjon fel szorosan egy palackadaptert a palackra. Két adapter áll a rendelkezésére, amelyek 
a kereskedelemben kapható műanyag palackok többségéhez illenek.

 1. 28 mm átmérőjű „PCO 1810”-es menet és 
 2. 30 mm átmérőjű „30/25”-ös menet.
•  Fordítsa meg a palackot, és helyezze be a levegőpárásító felső részébe. Semmi esetre se nyomja össze 

a műanyag palackot. Az alsó rész automatikusan feltöltődik vízzel. 
•  Dugja be a hálózati egység csatlakozó dugaszát a levegőpárásító aljzatába, és dugja be a hálózati 

egységet a fali aljzatba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen belebotlani. 
•  Forgassa el a szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba (jobbra) a levegőpárásító 

bekapcsolásához.

A készülék működtetése és kikapcsolása 

 FIGYELEM
•  A levegőpárásító közvetlen környéke nedves lehet. Csökkentse a párásító teljesítményt, vagy 

állítsa megfelelő helyre a készüléket.
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•  Meszes víz esetén fehér lerakódás képződhet. Ezért inkább desztillált vizet használjon. 
•  Ha véletlenül megbillenne a készülék, akkor víz folyhat ki belőle még akkor is, ha nincs bekap-

csolva és nincs csatlakoztatva. 
•  Mindig ellenőrizze a helyiség levegőjének páratartalmát. A levegőpárásító tartós és intenzív 

használata túlzottan nedvessé teheti a helyiséget. A relatív páratartalom lehetőleg ne haladja 
meg a 60%-ot.

•  A szabályozó gomb jobbra forgatásával a „MIN” és a „MAX” állás között fokozatmentesen szabályoz-
hatja a párásító teljesítményt. 

• Működés közben felmelegszik a készülék és az alsó részben lévő víz.
•  Forgassa balra a szabályozó gombot a levegőpárásító kikapcsolásához. 
•  A készülék automatikusan kikapcsol, amikor elfogy a víz a levegőpárásítóból. 
•  Kapcsolja ki a készüléket, amikor vizet tölt a palackba. Naponta cserélje a vizet a palackban, hogy 

mindig friss vizet kapjon a készülék. 
•  Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt, ha nem használja a levegőpárásítót. 
• Öntse ki a maradék vizet, ha nem használja a készüléket.

6. Tisztítás, ápolás és tárolás
A hetenkénti tisztítás és fertőtlenítés előfeltétele a zavarmentes és higiénikus működésnek.

 FIGYELMEZTETÉS
Tisztítás előtt kapcsolja ki a levegőpárásítót. Húzza ki a dugaszt a fali aljzatból.

 FIGYELEM
• Ne merítse vízbe az alsó részt. 
•  Fontos! Az oldalsó szélén keresztül öntse ki a vizet az alsó részből. Ügyeljen arra, hogy ne 

jusson víz a készülék belsejébe például a levegő kilépőnyílásán vagy a szabályozó gombon 
keresztül.

•  Feltétlenül alaposan tisztítsa meg a palackot és a levegőpárásítót, ha a készülék három napnál 
hosszabb időn keresztül használaton kívül volt.

• Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket.
• Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert.
•  Kizárólag lágy mosogatószert vagy ecetet/ecetes tisztítót használjon a tisztításához és 

a fertőtlenítéséhez.

Hetente tisztítsa meg a vízzel érintkező részeket. Ehhez hagyja kb. 60 percig lehűlni a készüléket. 
Húzza ki teljesen a ködkieresztőt, majd vegye le felfelé a felső részt.
• Gondoskodjon arról, hogy a hosszú élettartam biztosítása érdekében az ultrahangos membrán mindig 

vízkőlerakódásoktól mentes legyen. Használja ehhez mindig a tisztítóecsetet, és használjon kereske-
delemben kapható vízkőoldó szert. Hagyja elegendően hosszú ideig hatni a vízkőoldó szert, hogy az 
összes lerakódott vízkő és szennyeződés feloldódjon. A sérülés elkerülése érdekében sohase karcolja 
meg éles, kemény tárgyakkal az ultrahangos membránt. Szükség esetén öblítse ki az alsó részt. 

• Törölje ki egy ruhadarabbal az alsó rész belsejét. Használjon enyhe tisztítószert. Szükség esetén öblítse 
ki az alsó részt. 

• Törölje le egy nedves ruhadarabbal az alsó rész külsejét.
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• Tisztítson meg minden levehető részt – palackot, palackadaptert, ködkieresztőt és felső részt – enyhe 
tisztítószerrel vagy ecettel/ecetes tisztítóval. Öblítse át alaposan az összes részt, főként a palackot. 

• A palackadapter, a ködkieresztő és a felső rész mosogatógépben is tisztítható. 

Puha ruhadarabban törölje szárazra az alkatrészeket, és csak akkor rakja újra össze őket, ha már teljesen 
szárazak. 
Tároláshoz és az egyszerű szállításhoz pl. utazáshoz tárolótáska áll rendelkezésre.

7. Műszaki adatok 
Méretek kb. 12 x 7,5 x 9 cm
Hálózati feszültség / frekvencia 100 – 240 V / 50/60 Hz
Névleges teljesítmény 12 W
Ultrahang frekvenciája 1,7 MHz
Párologtatási teljesítmény  max. 80 ml/óra
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Stimată clientă, stimate client, 
Ne bucurăm că aţi ales un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de 
calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, 
terapie, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, 
să le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare
• Umidificator de aer cu parte superioară detaşabilă şi orificiu de ieşire pentru vapori
• Adaptor de reţea
• 2 adaptoare pentru sticle uzuale de apă
• Pensulă pentru curăţat
• Geantă de depozitare
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

 AVERTIZARE   Indicaţie de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră.

 ATENŢIE  Indicaţie de siguranţă privind posibile daune la nivelul aparatului / accesoriile sau 
daune materiale, de exemplu, prin scurgerea apei.

 Indicaţie Indicaţie privind informaţii importante.

  Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie, respectând prin urmare clasa de protecţie 2. 

1. Indicaţii de siguranţă
Pericol de electrocutare

 AVERTIZARE
Fiind un aparat electric, acest umidificator de aer se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita 
pericolul de electrocutare.
Din acest motiv, utilizaţi aparatul 
–  exclusiv cu cablul de alimentare cu ştecăr livrat şi doar la tensiunea de reţea indicată pe cablul 

de alimentare,
– doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă deteriorări vizibile,
–  dacă acesta a căzut sau dacă a pătruns apă în interiorul aparatului.

ROMÂNĂ
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