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Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be 
a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi 
használatra, és tegye azt más használók számára is 
hozzáférhetővé.

MagyaR

Tisztelt Vásárlónk!
Nagyon köszönjük, hogy termékeink egyikét választotta. Nevünk garanciát jelent a kiváló minőségű és rész-
letesen ellenőrzött termékekre a hőkezelés, a lágy terápia, a vérnyomásmérés/diagnosztika, a testsúlymérés, 
a masszázs, a szépségápolás, a légterápia és a csecsemőgondozás területén. 

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!
Az Ön Beurer-csapata

a csomag tartalma
•	1x Légtisztító
•	1x Kombinált szűrő (aktív szén / HEPA szűrő, E12 osztály)
•	1x Előszűrő
•	1x Ez a használati útmutató

  FIgyELMEZTETÉS
•	A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és 
tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy 
ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő 
veszélyekkel tisztában vannak.

•	Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
•	A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott 

gyermek nem végezheti.
•	Tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról.
•	Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmiképpen sem juthat 

folyadék a ventilátoregységbe.
•	Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert.
•	Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatla-

nítani kell.
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Tartalomjegyzék

Jelmagyarázat  
Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:

 
FIgyELMEZTETÉS 
Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ

 
FIgyELEM 
Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére
Megjegyzés
Fontos információkra vonatkozó megjegyzések

1. a készülék ismertetése
Az ember az ideje java részét zárt helyiségekben tölti. Ezek levegője gyakran porrészecskékkel, pollennel, állati 
szőrrel, szagokkal, ártalmas gázokkal és számos baktériummal és vírussal terhelt. Az LR 300 légtisztító egy 
három rétegű szűrőrendszer és egy beépített UV-C lámpa segítségével tisztítja meg a helyiségek levegőjét.

Az LR 300 légtisztító
•	egy kombinált szűrővel (aktívszenes szűrő az ártalmas gázok és kellemetlen szagok ellen, E12-es HEPa 

szűrő baktériumok, vírusok, poratkák, pollenpor és más részecskék ellen) szűri meg a levegőt,
•	beépített UV-C lámpával rendelkezik (csírátlanításhoz),
•	három teljesítményfokozaton, csendesen működik,
•	rendelkezik időzítő funkcióval (kettő, négy vagy nyolc óra),
•	kb. 35 m²-es helyiségekben használható,
•	energiatakarékos,
•	automatikusan kikapcsol, ha eltávolítják a készülékház burkolatát.

a légtisztítás működési elve
1. A légtisztító ventilátora beszívja a szennyezett levegőt.
2. Az előszűrő kiszűri a nagyobb részecskéket, például a port, a koszt és a szőrszálakat.
3. Ezt követően az aktívszenes szűrő kiszűri a helyiség levegőjéből a formaldehidet, benzolt és más  mérgező 

gázokat.
4. Végül a HEPA szűrő kiszűri a polleneket, baktériumokat, vírusokat és más apró részecskéket.
5. A bekapcsolható UV-C fény a készülékház belsejében eltávolítja a csírákat és (állatok, konyha vagy 

 dohányfüst miatti) szagokat.
6. A megtisztított levegő a légtisztító felső részén található légkivezető nyíláson át távozik a helyiség levegő-

jébe.

Az E12-es HEPA szűrő szűrési hatékonysága ≥ 99,5%. Ez azt jelenti, hogy a részecskék (pl. baktériu-
mok, vírusok és finom por) 99,5%-át megszűri.
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A szennyezett, szűretlen levegő hatásai az alábbiak lehetnek:
•	Megkönnyíti a légutak elfertőződését és megbetegedését.
•	Az ártalmas gázok negatívan befolyásolják az egészségi állapotot.

2. Rendeltetésszerű használat
A légtisztító csak belső helyiségek levegőjének tisztítására használható.

 FIgyELMEZTETÉS
Ha súlyosan betegek a légútjai vagy a tüdeje, akkor kérje az orvosa tanácsát, mielőtt használná a légtisztítót.
A készüléket csak arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és úgy, amilyen módon az a használati 
útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem tehető felelőssé 
olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

3. Megjegyzések
Olvassa át alaposan a tudnivalókat! A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket 
vagy anyagi károkat okozhat. 

 FIgyELMEZTETÉS
A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!
Áramütés

 FIgyELMEZTETÉS
Minden más elektromos készülékhez hasonlóan a légtisztítót is óvatosan kell használni, hogy elkerülhetők 
legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.
•	Ezért	a	készüléket
–  kizárólag a készüléken szereplő hálózati feszültséggel üzemeltesse (az adattábla a készülék alsó oldalán 

található),
– tilos használni, ha maga a készülék vagy valamelyik tartozéka láthatóan sérült,
– ne használja zivatarban.
•	Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektro-

mos hálózatról. Tilos a kábelnél vagy a készüléknél fogva kihúzni a dugaszt a dugaszoló aljzatból. Tilos 
a készüléket a hálózati kábelénél fogva tartani vagy szállítani. Tartson elegendő távolságot a kábelek és 
meleg felületek között.

•	A készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt a hálózati dugaszt kihúzná.
•	A hálózati dugaszt ne húzza ki nedves vagy vizes kézzel.
•	A készüléket tartsa távol minden hőforrástól, mivel a készülékház megolvadhat és tüzet okozhat.
•	Gondoskodjon arról, hogy a készülék nyílásai és a hálózati vezeték ne érintkezzen vízzel, gőzzel vagy más 

folyadékkal.
•	Ne használja a készüléket éghető vagy robbanásveszélyes gázelegyek közelében.
•	Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.
•	Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy a tartozékain.

Javítás

 FIgyELMEZTETÉS
•	Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly 

veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz 
vagy egy hivatalos kereskedőhöz.

•	A ventilátoregységet nem szabad kinyitni.
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Tűzveszély

 FIgyELMEZTETÉS
A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén 
adott körülmények között tűzveszély állhat fenn! 
A légtisztítót ezért soha ne üzemeltesse
•	letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt,
•	benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.

Használat

 FIgyELEM
Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.
•	A készülék nyílásaiba vagy forgó alkatrészeibe ne dugjon be semmit. Ügyeljen arra, hogy a mozgó részek 

mindig szabadon mozoghassanak.
•	Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
•	Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.
•	Óvja a készüléket a napsugárzástól és ütődésektől, és ne ejtse le. 
•	A készüléket rázni tilos.
•	Állítsa szilárd, vízszintes és víznek ellenálló felületre a készüléket.

4. a készülék leírása

1
2

3 4

5

67

8

1. Levegőkieresztő 5. Készülékház
2. Kombinált szűrő (aktívszenes szűrő / E12-es 

HEPa szűrő)
Aktívszenes szűrő: Ártalmas gázok és kellemetlen 
szagok ellen
E12-es HEPA szűrő: Kiszűri a baktériumokat, víru-
sokat, poratkákat, pollenporokat és más részecs-
kéket

6. UV-C fény
A készülékház belsejében eltávolítja a csírákat és 
(állatok, konyha vagy dohányfüst miatti) szagokat

3. Előszűrő
Megszűri a nagyobb porszemeket és szennyező-
déseket, pl. szőrszálakat

7. Készülékház

4. Kezelőpult 8. Levegőbeömlő
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Kijelző és gombok

3 4 521

1 BE/KI gomb 
A készülék be-/kikapcsolása

4 UV-C fény gomb 
Az UV-C lámpa be-/kikapcsolása

2 aUTO gomb 
Bekapcsolja az automata funkciót (a ventilátor 
sebessége automatikusan alkalmazkodik a kör-
nyezeti levegő minőségéhez, a LED pedig fo-
lyamatosan világít). Ha a „Replace Filter” felirat 
alatti fény villog, a szűrőt ki kell cserélni. A szű-
rő cseréjét követően a szűrőcsere automatikus 
számlálójának visszaállításához tartsa lenyomva 
az AUTO gombot.

5 TIMER gomb 
A légtisztító rendelkezik időzítő funkcióval, amellyel 
be lehet állítani, hogy a légtisztító hány óra múlva 
kapcsoljon ki. A légtisztító három időtartamra állít-
ható be: 2H (két óra), 4H (nyolc óra) és 8H (nyolc 
óra).

3 VENTILÁTORSEBESSÉg gomb 
A légtisztító ventilátora három sebességfokozatra 
állítható be:  (lassú),  (közepes) és  
(gyors).
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5. Üzembe helyezés
5.1 a légtisztító kicsomagolása
1. Nyissa ki a kartondobozt.
2. A fóliatasak kibontása nélkül vegye ki a készüléket.
3. Távolítson el minden fóliát. Vegye ki a készülékből a kombinált szűrőt (lásd a „Szűrőcsere” fejezetet), majd 

vegye ki a szűrőt a fóliából. Végül helyezze vissza a kombinált szűrőt a készülékbe.
4. Ellenőrizze a készüléket, a hálózati dugaszt és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.

5.2 a légtisztító felállítása
1. A légtisztítót sík, szilárd alapra állítsa a vibráció és a zaj elkerülése érdekében.

 FIgyELEM
Ha máshová szeretné áthelyezni a légtisztítót, azt csak a készülék hátoldalán levő fogantyúnál fogva tegye meg.
2. A légtisztítót úgy állítsa fel, hogy a készülék minden oldalán 30 cm szabad tér maradjon.
3. Ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a légbevezető és légkivezető nyílást.

6. Használat
6.1 a légtisztító bekapcsolása 
1. Tartsa be az „5. Üzembe helyezés” fejezetben foglalt utasításokat.
2. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzatba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen belebotlani.
3. Kapcsolja be a légtisztítót a BE/KI gombbal ( ).

Megjegyzés 
Az első használatba vételkor a légtisztító ventilátora közepes fokozatra van állítva

6.2 automatikus működés 
A légtisztító rendelkezik automata funkcióval. Ha az automata funkció be van kapcsolva, a ventilátor se-
bessége automatikusan a környezeti levegő minőségéhez igazodik. Ez azt jelenti, hogy minél rosszabb a 
környezeti levegő minősége, annál magasabb fokozatra állítja a légtisztító a ventilátor sebességét.

1. Az automata funkció bekapcsolásához a légtisztító bekapcsolt állapotában nyomja meg az AUTO 
gombot ( ). Az automata funkció bekapcsolásakor kigyullad egy fény az AUTO gomb felett.

2. Az automata funkció kikapcsolásához nyomja meg ismételten az AUTO gombot ( ). Az AUTO gomb 
feletti fény kialszik.

Megjegyzés 
Ha az AUTO gomb feletti fény villog, ki kell cserélni a szűrőt. Ehhez kövesse a „Szűrőcsere” fejezetben 
leírt utasításokat.

6.3 Ventilátorsebesség 
A légtisztító ventilátora három sebességfokozatra állítható be:  (lassú),  (közepes) és  (gyors).
•	A ventilátorsebesség egyes fokozatai között a ventilátorsebesség gomb  megnyomásával válthat. 

A  kezelőpanelen kigyullad az aktuálisan beállított ventilátorsebesség.

6.4 UV-C fény 
Az UV-C fény eltávolítja a levegőben található csírákat. Ehhez az UV-C fény titánium-oxidot hoz aktivált álla-
potba, amely lebontja a (dohányfüst, konyha vagy állatok miatti) kellemetlen szagmolekulákat.

1. Az UV-C fény a légtisztító bekapcsolt állapotában nyomja meg az UV-C gombot ( ). Az UV-C fény 
 bekapcsolásakor kigyullad egy fény az UV-C gomb felett.

2. Az UV-C fény kikapcsolásához nyomja meg ismételten az UV-C gombot ( ). Az UV-C gomb feletti fény 
kialszik.
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6.5 Időzítő funkció  
A légtisztító rendelkezik időzítő funkcióval, amellyel be lehet állítani, hogy a légtisztító hány óra múlva kap-
csoljon ki. A légtisztító három időtartamra állítható be: 2H (két óra), 4H (nyolc óra) és 8H (nyolc óra). 
•	Az időzítő egyes időtartamai között a TIMER gomb ( ) megnyomásával válthat. A kezelőpanelen  kigyullad 

a időzítő aktuálisan beállított időtartama. Az légtisztító a beállított óraszám leteltét követően automatiku-
san kikapcsol.

•	Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg annyiszor a TIMER gombot ( ), hogy ne gyulladjon fel fény a 
Timer gomb felett. A légtisztító ilyenkor folyamatosan tisztít.

6.6 Szűrőcsere
A három rétegű szűrőt 4320 üzemóra után kell kicserélni új szűrőre. 4320 üzemóra elteltével az AUTO gomb 
felett egy kék LED villog. A szűrő cseréjekor az alábbiak szerint járjon el:

1. A légtisztító kikapcsolásához nyomja meg a 
BE/KI gombot, majd húzza ki a dugaszt a fali 
 aljzatból.

1.

2.

2. Vegye le a készülékházat az ábrán látható mó-
don (mágneszár). Akassza ki a mágneses zárat 
előbb oldalt, majd fent.

3. Húzza le az előszűrőt. A kombinált szűrő levé-
teléhez óvatosan fordítsa el az oldalsó füleket. 

4. Helyezzen be egy új kombinált szűrőt. A kom-
binált szűrő megfelelő behelyezéséhez állítsa 
az oldalsó füleket az ábrán látható helyzetbe. 
 Helyezze rá az előszűrőt.

1.

2.
5. Helyezze vissza a készülékház burkolatát az áb-

rán látható módon úgy, hogy az hallhatóan és 
érezhetően bekattanjon (mágneszár). Akassza 
be a mágneszárat előbb fent, majd lent.

6. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzat-
ba. Úgy vezesse a kábelt, hogy ne lehessen 
belebotlani. Tartsa lenyomva az AUTO gombot 
( ) öt másodpercig. Az üzemóra-számláló ek-
kor visszaáll a 0 értékre.
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Ha meghatározott egyéni időközönként szeretné cserélni a kombinált szűrőt (pl. hathavonta), a szűrő 
felső peremén található egy matrica, amelyre felírhatja a dátumot.

7. Tisztítás és tárolás
 FIgyELMEZTETÉS
 Minden tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati dugasza ki van-e húzva!

7.1 Szűrőtisztítás
A szűrő rendszeres (havonkénti) tisztítása a higiénikus, zavarmentes működés előfeltétele. 
•	Tisztítsa meg a három rétegű szűrőt egy porszívó kefefeltét segítségével. Alapos tisztításhoz húzza le az 

előszűrőt és tisztítsa meg a mögötte található aktívszenes szűrőt és a hátoldalon található HEPA szűrőt 
egyaránt egy porszívó kefefeltét segítségével. Ezt követően helyezze vissza az előszűrőt a HEPA szűrőre.

Az előszűrő alatt található 
az aktívszenes szénszűrő

Aktív szénszűrő E12-es HEPA szűrő

Elülső oldal Hátoldal

 FIgyELEM
A három rétegű szűrőt 4320 üzemóra után ki kell cserélni (lásd a „Szűrőcsere” fejezetet).
A három rétegű szűrő nem mosható. 

7.2 a készülékház tisztítása
A légtisztító házát enyhén nedves kendővel tisztítsa (vízzel vagy enyhe tisztítószeres oldattal). Ne használjon 
oldó- vagy más agresszív tisztító- vagy súrolószert, mivel a felület megsérülhet.

7.3 Tárolás
Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, akkor javasoljuk, hogy az eredeti csoma-
golásában, száraz környezetben, nehezékek rárakása nélkül megtisztítva tárolja azt. 
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8. Mi a teendő probléma esetén?
Probléma Ok Elhárítás

Nem lehet bekapcsolni a légtisz-
títót.

Nincs megfelelően felhelyezve a 
készülékház burkolata.

Győződjön meg róla, hogy a ké-
szülékház burkolata megfelelően 
fel van helyezve.

A három rétegű szűrő nem meg-
felelően van behelyezve.

Győződjön meg róla, hogy a há-
rom rétegű szűrő megfelelően van 
behelyezve.

Nincs csatlakoztatva a hálózati 
adapter.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert 
alkalmas fali aljzatba.

Elégtelen légáteresztés

A szűrők elszennyeződtek. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 
„Tisztítás és tárolás” fejezetet).

A légbevezető /-kivezető nyílás 
elzáródott.

Győződjön meg róla, hogy a lég-
bevezető /-kivezető nyílás nincs 
elzáródva.

A légtisztító nagyon hangos

Idegen test került a légbevezető 
/-kivezető nyílásba.

Távolítsa el az idegen testet a lég-
bevezető /-kivezető nyílásból.

A szűrők eltömődtek. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 
„Tisztítás és tárolás” fejezetet).

Nincsenek megfelelően behelyez-
ve a szűrők.

Helyezze be megfelelően a szű-
rőket.

A légtisztító nem sík felületen van 
felállítva. Helyezze sík felületre a légtisztítót.

9. Ártalmatlanítás
A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékok  közé 
dobni.
Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai 
Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.
Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

10. Pót- és kopóalkatrészek
A pót- és kopóalkatrészek az adott szervizcímen (a szervizcímjegyzék szerint) kaphatók. Adja meg a meg-
felelő rendelési számot.

Megnevezés Cikk-, ill. rendelési szám

Előszűrő, Kombinált szűrő (aktív szén 
/ HEPA szűrő, E12 osztály)

660.12
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11. Műszaki adatok
Modell LR 300

Hálózati feszültség lásd a készülék adattábláját

Teljesítmény 55 W

Méretek (H x Sz x M) 324 x 162 x 409 mm

Súly üresen 4,5 kg

UV fény Hullámhossz 254 nm; élettartam kb. 20 000 óra

Max. helyiségméret kb. 35 m2

Megengedett üzemi feltételek +5 °C - +40 °C, ≤ 90% relatív páratartalom (nem kondenzáló)

Érintésvédelmi osztály II. védelmi osztály 
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Németország
www.beurer.com



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com
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