LR 200

R Purificator de aer
Instrucţiuni de utilizare
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Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru
consultarea ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor utilizatori
şi respectaţi indicaţiile.
Stimată clientă, stimate client,
Vă mulţumim că aţi optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de
calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj,
frumuseţe, aer şi îngrijire bebeluşi.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare
• 1x purificator de aer
• 1x filtru combinat (cărbune activ / clasa de filtru HEPA E 12)
• 1x prefiltru
• 1x exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor  
Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instrucţiuni de utilizare:

AVERTIZARE

Indicaţie de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră

ATENŢIE

Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor

Indicaţie

Indicaţie privind informaţii importante
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	  AVERTIZARE

• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la
utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele care rezultă din aceasta.
• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
• Scoateţi aparatul din priză în timpul umplerii şi curăţării.
• Curăţaţi aparatul numai conform instrucţiunilor. În nicio situaţie nu este admisă
pătrunderea de lichide în unitatea de ventilator.
• Nu utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este deteriorat,
acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detaşabil, aparatul trebuie să
fie eliminat.

1. Prezentare

Omul petrece majoritatea timpului său în spaţii închise. De obicei, aerul este încărcat cu particule de praf, polen, păr de animale, mirosuri, gaze periculoase şi diverse bacterii şi virusuri. Purificatorul de aer LR 200 purifică
aerul din încăpere prin intermediul unui sistem de filtrare în trei straturi şi al unui ionizator suplimentar integrat.
Purificatorul de aer LR 200
• filtrează aerul cu ajutorul unui filtru combinat (filtru cu cărbune activ împotriva gazelor periculoase şi a
mirosurilor neplăcute, filtru HEPA E 12 contra particulelor cum ar fi bacterii, virusuri, acarieni şi polen),
• dispune de un ionizator conectabil,
• lucrează silenţios cu trei trepte de putere,
• dispune de o funcţie timer (două, patru sau opt ore),
• este prevăzut cu un mod nocturn,
• este adecvat pentru încăperi cu o mărime de până la cca. 15 m²,
• are un consum redus de energie,
• se opreşte automat dacă se îndepărtează capacul carcasei.

Principiul de purificare a aerului
1. Ventilatorul purificatorului de aer aspiră aerul îmbâcsit.
2. Prefiltrul filtrează particulele mai mari, de exemplu praful, murdăria şi părul.
3. Apoi, prin filtrul cu cărbune activ se înlătură aldehida formică, benzenul şi alte gaze toxice şi mirosuri neplăcute din aerul încăperii.
4. Ulterior, se filtrează particulele mici, cum ar fi polenul, bacteriile sau virusurile, prin intermediul filtrului HEPA.
5. Ionizatorul emite ioni în aer. Aceşti ioni /negativi-) se ataşează de cele mai fine particule, care sunt atrase
de încărcarea electrică. Datorită acestei concentraţii mai ridicate şi formării unor particule mai mari, fragmentele sunt concentrate ulterior în colectorul ionizatorului sau ajung pe pardoseală, unde pot fi aspirate.
6. Aerul purificat este eliminat în aerul din cameră prin evacuarea aerului de pe partea superioară a purificatorului de aer.
Puterea de filtrare a filtrului HEPA E 12 atinge ≥ 99,5 %. Asta înseamnă că se pot filtra 99,5 % din particule (de exemplu bacterii, virusuri, prafuri fine).
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Aerul contaminat, nepurificat poate avea următoarele efecte:
• este favorizată apariţia infecţiilor şi a afecţiunilor căilor respiratorii,
• influenţare în mod negativ a stării de sănătate din cauza gazelor periculoase.

2. Utilizarea conform destinaţiei
Purificatorul de aer este conceput exclusiv pentru purificarea aerului din spaţiile interioare. Aparatul este
destinat utilizării private.

AVERTIZARE

Dacă suferiţi de o afecţiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultaţi-vă medicul înainte de utilizarea purificatorului de aer.
Utilizaţi acest aparat numai în scopul pentru care a fost creat şi în modul specificat în instrucţiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru
defecţiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Indicaţii

Citiţi cu atenţie instrucţiunile! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări corporale sau
daune materiale.

AVERTIZARE

Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
Pericol de electrocutare

AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest purificator de aer se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita pericolul
de electrocutare.
• Prin urmare, utilizaţi aparatul
– numai cu tensiunea de reţea notată pe aparat (plăcuţa de fabricaţie se află pe partea din spate a aparatului),
– doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
– doar dacă nu este furtună.
• În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. Nu
trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză. Nu trageţi niciodată de cablul
de alimentare şi nu transportaţi niciodată aparatul ţinându-l de cablul de alimentare. Nu apropiaţi cablurile de suprafeţele calde.
• Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a-l scoate din priză.
• Nu trageţi niciodată de ştecăr cu mâinile ude sau umede.
• Ţineţi aparatul la distanţă de sursele de căldură, deoarece carcasa se topeşte şi poate izbucni un incendiu.
• Aveţi grijă ca orificiile aparatului şi cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa, vapori sau alte lichide.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea amestecurilor de gaze inflamabile sau explozive.
• Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.
• Nu utilizaţi aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
Reparaţii

AVERTIZARE

• Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru
efectuarea reparaţiilor, contactaţi serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.
• Nu este permisă deschiderea unităţii de ventilator.
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Pericol de incendiu

AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare prezintă pericol de
incendiu în anumite condiţii!
Nu utilizaţi niciodată purificatorul de aer
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă etc.
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.
Manipulare

ATENŢIE

Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare operaţiune de curăţare.
• Nu introduceţi obiecte în orificiile aparatului sau în piese care se învârt. Asiguraţi-vă că piesele mobile se
pot mişca întotdeauna liber.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
• Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
• Protejaţi aparatul împotriva radiaţiilor solare şi a şocurilor şi aveţi grijă să nu cadă.
• Nu agitaţi niciodată aparatul.
• Amplasaţi aparatul pe un suport solid şi orizontal.

4. Descrierea aparatului
1
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1. Tub de evacuare a aerului

3

2. Filtru combinat (filtru cu cărbune activ/filtru HEPA E 12)
Filtru cu cărbune activ: Împotriva gazelor periculoase şi a mirosurilor neplăcute
Filtru HEPA E 12: Filtrează particule
precum bacteriile, virusurile, acarienii
şi polenul

2

4

3. Prefiltru
Filtrează particulele mari de praf şi de
murdărie, cum ar fi părul
4. Panou de comandă
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5. Capacul carcasei
6. Carcasă
7. Orificiu de intrare a aerului
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Ecran şi taste
ON/OFF FILTER RESET

I

1

II

III

2

ION SLEEP

3

2H

4H 8H
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1 Tasta Pornire/Oprire
3 Ionizator/Mod nocturn
Pornirea/oprirea aparatului
Pornirea/oprirea ionizatorului, respectiv a moduDacă lumina de sub „Filter Reset” (Resetare
lui nocturn.
filtru) luminează intermitent, înlocuiţi filtrul.
După ce filtrul a fost înlocuit, menţineţi apăsată
tasta Pornire/Oprire pentru a reseta afişajul de
schimbare a filtrului.
2 Tasta VITEZĂ VENTILATOR
4 Tasta TIMER
Purificatorul de aer are trei viteze ale ventilatoPurificatorul de aer prezintă o funcţie Timer cu care
se poate stabili în câte ore trebuie să se oprească
rului: I (încet), II (mediu) şi III (înalt).
automat purificatorul de aer. Purificatorul de aer
are trei perioade pentru timer: 2H (două ore),
4H (patru ore) şi 8H (opt ore).

5. Punerea în funcţiune
5.1 Despachetarea purificatorului de aer
1. Deschideţi ambalajul din carton.
2. Lăsaţi punga închisă şi scoateţi aparatul, trăgând în sus de el.
3. Îndepărtaţi acum toate foliile. Scoateţi filtrul combinat din aparat (a se vedea capitolul „Schimbarea
filtrului”) şi îndepărtaţi folia. Reaşezaţi filtrul combinat în aparat.
4. Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări.

5.2 Asamblarea purificatorului de aer
1. Aşezaţi purificatorul de aer pe o suprafaţă plană şi stabilă pentru a evita vibraţiile şi zgomotul.

ATENŢIE

Dacă doriţi să repoziţionaţi purificatorul de aer, acesta se apucă numai de mânerul de ridicare pe partea
din spate a aparatului.
2. Poziţionaţi purificatorul de aer, astfel încât să existe un spaţiu liber de minim 30 de cm în toate direcţiile.
3. Aveţi grijă ca orificiile de intrare şi de evacuare a aerului să nu se blocheze niciodată.

6. Utilizare

6.1 Pornirea purificatorului de aer
1. Respectaţi indicaţiile din capitolul 5. Punerea în funcţiune“.
2. Introduceţi ştecărul în priză. Pozaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
3. Pentru a porni purificatorul de aer, apăsaţi tasta PORNIRE/OPRIRE ( ).
6

Indicaţie
Imediat după prima punere în funcţiune se aprind toate LED-urile. Ulterior, purificatorul de aer este setat
la cea mai mică viteză a ventilatorului şi este activat ionizatorul.
Indicaţie
Dacă lumina „Filter Reset” (Resetare filtru) de deasupra tastei Pornire/Oprire luminează intermitent,
filtrul combinat trebuie să fie înlocuit. În acest scop, ţineţi cont de instrucţiunile cuprinse în capitolul
„Schimbarea filtrului“.

6.2 Viteza ventilatorului

Purificatorul de aer are trei viteze ale ventilatorului: I (încet), II (mediu) şi III (înalt).
• Pentru a comuta între vitezele individuale ale ventilatorului, apăsaţi tasta de viteză a ventilatorului
Pe panoul de comandă luminează viteza reglată a ventilatorului.

.

6.3 Ionizator/Mod nocturn
Ionizator

Mod nocturn

Indicaţie

1 x tipărire

PORNIRE

OPRIRE

LED-ul „ION” se aprinde

2 x tipărire

PORNIRE

PORNIRE

LED-ul „ION” se aprinde
LED-ul „Mod nocturn” luminează intermitent

3 x tipărire

OPRIRE

PORNIRE

LED-ul „Ionizator” se stinge
LED-ul „Mod nocturn” luminează intermitent

4 x tipărire
OPRIRE
OPRIRE
LED-ul „Mod nocturn” se stinge
În cazul în care este activat modul nocturn, toate LED-urile din panoul de comandă se sting automat după
10 secunde.
Apăsaţi orice tastă din panoul de comandă pentru a dezactiva modul nocturn.

6.4 Funcţia Timer
Purificatorul de aer prezintă o funcţie Timer cu care se poate stabili în câte ore trebuie să se oprească automat purificatorul de aer. Purificatorul de aer are trei perioade pentru timer: 2H (două ore), 4H (patru ore) şi
8H (opt ore).
• Pentru a comuta între funcţiile Timer individuale, apăsaţi tasta TIMER ( ). Pe panoul de comandă luminează
timpul activat pentru TIMER. Purificatorul de aer se stinge automat după expirarea valorilor orare selectate.
• Pentru a opri timerul, apăsaţi tasta TIMER ( ) până când lumina de deasupra tastei Timer s-a stins. Purificatorul de aer filtrează acum pe o perioadă nedeterminată.
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6.5 Schimbarea filtrului
Filtrul în trei straturi trebuie schimbat cu unul nou după 4320 de ore de funcţionare. După 4320 de ore
de funcţionare, deasupra tastei PORNIRE/OPRIRE luminează intermitent LED-ul „Filter Reset” (Resetare
filtru). Pentru a schimba filtrul, procedaţi în felul următor:

1

2

1. Se apasă tasta PORNIT/OPRIT pentru a opri pu- 2. Îndepărtaţi capacul carcasei conform imaginii
rificatorul de aer şi se scoate din priză.
(sistem de închidere magnetic). Desprindeţi sistemul de închidere magnetic din partea de sus
şi apoi din partea de jos.

3. Îndepărtaţi prefiltrul. Pentru a îndepărta acum fil- 4. Introduceţi noul filtru combinat. Pentru a plasa
corect filtrul combinat, orientaţi-vă în funcţie de
trul combinat, trageţi cu atenţie eclisele laterale.
eclise, conform imaginii. Aşezaţi prefiltrul.

2

1

5. Reaşezaţi capacul carcasei conform imaginii, 6. Introduceţi ştecărul în priză. Pozaţi cablul într-o
zonă unde nu există pericol de împiedicare. Ţipână când acesta se fixează sonor şi vizibil (sistem de închidere magnetic). Prindeţi sistemul de
neţi apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE ( ) timp
închidere magnetic întâi în partea de jos, apoi în
de cinci secunde. Contorul orelor de funcţionare
partea de sus.
a fost resetat acum la 0.
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Dacă doriţi să înlocuiţi filtrul combinat la perioade de timp determinate de dumneavoastră (de ex. la
fiecare 6 luni), pe faţa superioară a filtrului combinat se află un autocolant pe care se poate nota, de
exemplu, data introducerii sau data înlocuirii filtrului.

7. Curăţare şi depozitare
AVERTIZARE

Înainte de fiecare curăţare, asiguraţi-vă că ştecărul de reţea este scos din purificatorul de aer!

7.1 Curăţarea filtrului
Curăţarea periodică a filtrului (o dată pe lună) este o condiţie preliminară pentru o funcţionare ireproşabilă
în condiţii de igienă.
• Curăţaţi filtrul în trei straturi cu ajutorul accesoriului cu perie al unui aspirator. Pentru a asigura o curăţare
adecvată, îndepărtaţi prefiltrul şi curăţaţi cu accesoriul cu perie al aspiratorului şi filtrul cu cărbune activ
aflat în spatele acestuia, cât şi filtrul HEPA din partea din spate. Reaşezaţi prefiltrul la filtrul HEPA.

Filtru cu cărbune activ

Filtru HEPA E 12

Faţa frontală

Faţa posterioară

ATENŢIE

Filtrul în trei straturi trebuie înlocuit după 4320 de ore de funcţionare (a se vedea capitolul „Schimbarea
filtrului”). Filtrul în trei straturi nu se poate spăla.

7.2 Curăţarea carcasei
Curăţaţi carcasa purificatorului de aer cu o cârpă uşor umedă (apă sau o soluţie de curăţare cu acţiune
blândă). Nu utilizaţi diluanţi, alţi agenţi de curăţare sau agenţi abrazivi agresivi, care pot deteriora suprafaţa.

7.3 Depozitare
Dacă nu utilizaţi aparatul timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstraţi în stare curată în ambalajul original
într-un mediu uscat şi fără să fie exercitată presiune asupra acestuia.
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8. Ce este de făcut în caz de probleme?
Problemă

Cauză

Remediere

Capacul carcasei nu este intro- Verificaţi asamblarea corectă a
dus corect.
capacului carcasei.
Purificatorul de aer nu poate fi Filtrul în trei straturi nu este aşe- Verificaţi asamblarea corectă a filpornit.
zat corect.
trului în trei straturi.

Pătrunderea insuficientă a aerului

Alimentatorul nu este conectat.

Conectaţi alimentatorul la o priză
corespunzătoare.

Filtrul este murdar.

Curăţaţi filtrul (a se vedea capitolul
„Curăţare şi depozitare”).

Orificiul de intrare/evacuare a ae- Asiguraţi-vă că orificiul de intrare/
rului este blocat.
evacuare a aerului nu este blocat.
Se află un corp străin în orificiul
de intrare/evacuare a aerului.

Purificator aer este foarte zgo- Filtrul este blocat.
motos
Filtrul nu este introdus corect.

Îndepărtaţi corpul străin din orificiul de intrare/evacuare a aerului.
Curăţaţi filtrul (a se vedea capitolul
„Curăţare şi depozitare”).
Introduceţi corect filtrul.

Purificatorul de aer este aşezat pe Aşezaţi filtrul de aer pe o suprao suprafaţă denivelată.
faţă dreaptă.

9. Eliminarea ca deşeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei
de viaţă.
Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din ţara dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi.
Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

10. Piese de schimb şi consumabile

Piesele de schimb şi consumabilele sunt disponibile la punctul de service de la adresa menţionată (în lista
cu adrese ale punctelor de service). Indicaţi numărul de comandă corespunzător.
Denumire

Număr de articol şi număr de comandă

Prefiltru, Filtru combinat (cărbune activ / 660.04
clasa de filtru HEPA E 12)
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11. Date tehnice
Model

LR 200

Tensiunea de reţea

a se vedea plăcuţa de identificare de pe aparat

Putere

60 W

Dimensiuni ((L x l x H)

275 x 175 x 308 mm

Greutate

2,9 kg

Potrivit pentru încăperi cu mărimi

cca. 15 m2

Condiţii de funcţionare admise

+5°C până la +40°C, ≤ 90% umiditate atmosferică relativă (fără formarea de condens)

Clasă de protecţie

Clasa de protecţie II /

Debit de aer

110 m3/h
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