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ROMÂNĂ   

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, 
păstrați-le pentru consultare ulterioară, puneți-le 
la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

  AVERTIZARE
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capa-

cități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cu-
noștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost 
informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pe-
ricolele care rezultă din aceasta.

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie 

efectuate de copii nesupravegheați.
• Scoateți aparatul din priză în timpul curățării.
• Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. În nicio situație nu este 

admisă pătrunderea de lichide în unitatea de ventilator.
• Nu utilizați detergenți care conțin solvenți.
• În cazul în care cablul de racordare la rețea al aparatului este deteri-

orat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul 
trebuie eliminat ca deșeu.
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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu pro-
duse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune arterială, 
temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe, îngrijire bebeluși și aer.
Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Prezentare
Afecțiuni ale căilor respiratorii din cauza impurităților din aer
Impuritățile din aer reprezintă una din principalele cauze ale afecțiunilor căilor respiratorii.
Aproximativ 95% din populația lumii locuiește în zone în care aerul prezintă impurități. În 
ziua de astăzi, aerul pe care îl respirăm, în special în orașe, este foarte diferit de aerul con-
siderat „Sănătos” sau „Curat”. Calitatea aerului este adesea necorespunzătoare în zonele 
urbane. În Germania, pentru multe persoane care suferă de astm, sunt utile sejururile pe 
malul Mării de Nord și Mării Baltice.

Aparatul maremed® - Bucurați-vă de o calitate a aerului asemănătoare celei 
de la malul mării!
Pentru a vă bucura de aerul maritim la dumneavoastră acasă, împrospătați-vă locuința cu 
aparatul de aer condiționat maremed®!
Cu tehnologia brevetată maremed®, aerul din locuința dumneavoastră este purificat, mine-
ralizat, sterilizat, ionizat și umidificat.
Aparatul maremed®:

• filtrează aerul cu ajutorul unui prefiltru împotriva particulelor precum polen, praful din 
casă/praful fin, părul de animale și particulele de murdărie,

• asigură vaporizarea aerului din încăpere fără a lăsa depuneri de sare, 
• asigură hidratare naturală, pentru căi respiratorii sănătoase,
• îmbunătățește ritmul de respirație și starea generală de bine,
• asigură un somn odihnitor prin eliberarea căilor respiratorii,
• lucrează silențios și dispune de trei trepte ale ventilatorului, 
• dispune de o funcție de Timer (1 până la 24 ore), 
• este adecvat pentru încăperi cu o mărime de până la 50 m²

Sarea de mare specială maremed®

Sarea de mare specială maremed® este formată în proporție de 100% din sare de mare 
naturală.  
Sarea de mare specială maremed® conține minerale benefice precum sodiu, magneziu, 
calciu, potasiu, iod, precum și ale microelemente naturale. În total, sarea de mare specială 
maremed® conține peste 65 de microelemente.
Pentru dozarea precisă a sării de mare speciale maremed®, în pachetul de livrare este dis-
ponibil, suplimentar, un pahar de măsurare.
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Cum funcționează aparatul maremed®?
Aparatul maremed® combină acțiunea

apei, sării și soarelui pentru un efect natural, 
identic cu cel produs de 

apa de mare ionizată

și vântul din regiunile 
maritime

5 pași pentru a vă bucura de aerul maritim în propria casă:
1. Rezervorul de apă este umplut cu sare de mare specială maremed® și apă.
2. Ventilatorul integrat aspiră aerul și îndepărtează peste 70% din particulele de murdărie, 

polen, praful fi n/praful din casă și părul de animale.
3. Lampa UVC îndepărtează până la 99% din germenii din apă.
4. Cu ajutorul unității de umidifi care, curentul de aer în circulație este îmbogățit cu minerale 

și apă sărată.
5. Prin intermediul unui piepten de ionizare are loc un proces suplimentar de ionizare și cu-

rățare înainte ca aerul mineralizat să ajungă din nou în mediul înconjurător.

4
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Cod QR: maremed® - Mod de funcționare
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1. Pachet de livrare
Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ire-
proșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul 
și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de am-
balare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoas-
tră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată. 

• 1 x Aparat de condiționat aerul cu sare de mare
• 1 x 625 g sare de mare specială maremed®

• 2 x prefiltru 
• 1 x unitate de umidificare cu filtru de apă
• 1 x pahar gradat
• 1 x adaptor de rețea

1. Pachet de livrare ...................................5
2. Explicația simbolurilor .........................6
3. Utilizarea conform destinației .............6
4. Indicații de avertizare și de siguranță .7
5. Descrierea aparatului ...........................9
6. Punerea în funcțiune ..........................11

6.1  Introducerea filtrului de apă și a
      prefiltrului ........................................11
6.2  Umplerea vanei cu apă de la 

robinet și sare de mare specială
      maremed® .......................................12
6.3 Amplasarea aparatului maremed® ..12

7. Utilizare ...............................................13
7.1 Pornirea aparatului maremed ® ...... 13

7.2 Selectarea vitezei ventilatorului .......13
7.3 Funcția de Timer .............................13
7.4 Funcția Sleep ..................................14
7.5 Reumplerea rezervorului de apă .....14
7.6  Înlocuirea filtrului de apă și a
      prefiltrului ........................................15
7.7 Înlocuirea lămpii UVC .....................16

8. Curățarea și întreținerea ....................17
9. Accesorii și piese de schimb .............18
10.  Ce este de făcut în cazul în care 

apar probleme? .................................18
11. Eliminarea ca deșeu  ........................19
12. Date tehnice ......................................19
13. Garanție/service ...............................20
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2. Explicația simbolurilor
Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului 
sunt utilizate următoarele simboluri:

Citiți instrucțiunile
Indicație

Informație privind produsul
Indicație privind informații im-
portante

AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind 
pericolele de vătămare sau peri-
colele pentru sănătatea dumnea-
voastră ATENȚIE

Indicație de siguranță privind 
posibila defectare a aparatului/
accesoriilor

 

Eliminare în conformitate cu 
prevederile Directivei CE pri-
vind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic 
Equipment).

20

PAP

Eliminați ambalajul ca deșeu în 
mod ecologic

Aparat din clasa de protecție II
Aparatul prezintă izolație dublă 
de protecție și corespunde, prin 
urmare, clasei de protecție 2

IP20
Protecție împotriva pătrunderii 
corpurilor străine cu un diametru 
≥ 12,5 mm

VI Clasă de eficiență energetică VI Marcaj de siguranță „Siguranță 
certificată”

ta Temperatura ambiantă nominală Producător

S Alimentator de comutare Polaritatea elementului de rețea 

Transformator de siguranță  
rezistent la scurtcircuit Nu priviți direct în lampă.

Marcaj CE
Acest produs îndeplinește 
cerințele directivelor europene și 
naționale în vigoare. UV-C

ATENȚIE: RADIAȚII ULTRAVIO-
LETE PERICULOASE! Radiațiile 
ultraviolete emise de această 
lampă sunt periculoase pentru 
ochi și piele.

Hg Hg - lampa conține mercur

3. Utilizarea conform destinației
Aparatul maremed® este conceput pentru umidificarea cu apă de mare și pentru curățarea 
aerului în spații interioare. Aparatul maremed® este destinat exclusiv utilizării la domiciliu/
în mediul privat. Aparatul maremed® nu este destinat utilizării medicale sau comerciale. 
Sarea de mare specială maremed® NU este adecvată pentru consum. Utilizați aparatul 
maremed® numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în aceste 
instrucțiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul 
nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
sau neglijentă a aparatului. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă 
comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
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4. Indicații de avertizare și de siguranță
   AVERTIZARE
Citiți cu grijă indicațiile de avertizare și de siguranță! Nerespectarea următoarelor 
indicații poate duce la vătămări corporale sau daune materiale. 
• Dacă suferiți de o afecțiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultați-vă medi-

cul înainte de utilizarea aparatului.

   AVERTIZARE
• Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare
   AVERTIZARE
• Fiind un aparat electric, aparatul maremed® trebuie utilizat cu atenție și precauție, pentru 

evitarea pericolului de electrocutare. Prin urmare, aparatul trebuie utilizat
–  numai cu tensiunea de rețea specificată pe aparat (plăcuța de fabricație se află pe 

adaptorul de rețea),
– doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
– doar dacă nu este furtună.

• În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l 
din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. 
Nu trageți niciodată de cablul de alimentare și nu transportați niciodată aparatul ținându-l 
de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețe calde.

• Opriți întotdeauna aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.
• Nu trageți niciodată de ștecăr cu mâinile ude sau umede.
• Țineți aparatul la distanță de sursele de căldură, deoarece carcasa se topește și poate 

izbucni un incendiu.
• Aveți grijă ca orificiile aparatului maremed® și cablul de alimentare să nu intre în contact 

cu apa, vaporii sau alte lichide.
• Nu utilizați aparatul în apropierea amestecurilor de gaze inflamabile sau explozive.
• Nu atingeți niciodată un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
• Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
• Acest aparat conține o lampă UVC.
• O utilizare neconformă cu destinația a aparatului sau defectarea carcasei poate duce la 

scurgeri periculoase de radiații UV-C. Chiar și în doze mici, radiațiile UV-C pot vătăma 
ochii și pielea.

Reparații
   AVERTIZARE
• Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai per-

soanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta 
pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru 
clienți sau un comerciant autorizat.

• Nu este permisă deschiderea unității de ventilator.
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Pericol de incendiu
   AVERTIZARE
• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare prezintă 

pericol de incendiu în anumite circumstanțe! 
• Prin urmare, aparatul nu trebuie utilizat

- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

Manipulare
   ATENȚIE
• Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiu-

ne de curățare.
• Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului sau în piese care se rotesc. Asigurați-vă că 

piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
• Nu așezați obiecte pe aparat.
• Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
• Protejați aparatul împotriva radiațiilor solare și a șocurilor și aveți grijă să nu cadă. 
• Nu agitați niciodată aparatul.
• Evitați daunele cauzate de apă prin manipularea cu grijă (de exemplu, daune cauzate prin 

stropirea apei în cazul pardoselilor din lemn).
• Amplasați aparatul pe un suport solid, orizontal și rezistent la apă.
• Apa, tijele metalice și materialul plastic se pot decolora ușor.
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5. Descrierea aparatului
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1. Afișaj tactil digital
2. Capac
3. Filtru de apă 

Filtru de apă pentru utilizarea în unitatea de umidificare. Aerul este îmbogățit cu 
mineralele din apa de mare și este eliberat în aerul ambiant prin intermediul unui filtru 
de apă din unitatea de umidificare.

4. Unitate de umidificare 
Suport pentru filtrul de apă

5. Senzor
6. Cavități de prindere

Pentru o poziție mai stabilă a mâinilor în timpul transportării aparatului
7. Vană

Vana are o capacitate de până la 6 litri de apă.
8. Suport pentru prefiltru
9. Prefiltru

Elimină din aer particulele precum praful din casă, părul de animale și particulele 
suspendate de dimensiuni foarte mici. Puterea de filtrare: peste 70%

10. Racord la rețea
11. Lampă UVC

Lampa UVC sterilizează apa care circulă.
12. Capac pentru lampa UVC
13. Ventilator
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Afișaj tactil
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1  Afișaj cronometru
Afișează orele până la oprirea aparatului. Acesta 
indică 0 în cazul funcționării continue.
2  Lampă UVC defectă/înlocuiți lampa UVC
Imediat ce apare acest simbol, lampa UVC veche 
trebuie înlocuită.
3 Indicator pentru înlocuirea filtrului
Imediat ce apare acest simbol, filtrele (prefiltrul și 
filtrul de apă) trebuie înlocuite. Vă recomandăm să 
înlocuiți filtrele la fiecare 3 luni.
4  Viteza ventilatorului
În total, aparatul maremed® dispune de 3 viteze ale 
ventilatorului.
5  Tasta VENTILATOR
6  Tasta TIMER
Pentru setarea numărului de ore după care aparatul 
trebuie să se oprească automat (între 1 și 24 de ore).
7  Tasta SLEEP
Imediat ce apăsați tasta Sleep, afișajul tactil se 
stinge.

8  Tastă PORNIRE/OPRIRE
Pentru pornirea și oprirea aparatului.
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6. Punerea în funcțiune
6.1 Introducerea filtrului de apă și a prefiltrului

1. Deschideți ambalajul din carton.

2. Trageți capacul aparatului maremed® în sus. Îndepărtați spuma de protecție a pinului 
auriu al senzorului de pe partea inferioară a capacului.

3. Îndepărtați folia de ambalaj a filtrului de apă și scoateți cele două prefiltre.

4. Scoateți suporturile pentru prefiltru de pe capacul aparatului. Așezați un prefiltru în fi-
ecare dintre cele două suporturi pentru prefiltru, astfel încât partea netedă și stabilă să 
fie orientată spre interiorul aparatului.  

+ =
5.  Apoi, așezați suporturile pentru prefiltru la nivelul capacului aparatului maremed®.  

La introducerea suporturilor pentru prefiltru, asigurați-vă că marcajele în formă de tri-
unghi  se află unul sub celălalt. Marcajele în formă de triunghi  se află pe par-
tea inferioară a suporturilor pentru prefiltru și pe partea inferioară a capacului. 

6. Așezați unitatea de umidificare și filtrul de apă în vană, în poziție verticală.
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6.2 Umplerea vanei cu apă de la robinet și sare de mare specială maremed®

Înaintea utilizării, trebuie să umpleți vana aparatului maremed® cu apă de la robinet și sare 
de mare specială maremed® . 
   ATENȚIE
Folosiți aparatul maremed® numai cu sare de mare specială maremed® . Nu folosiți apara-
tul maremed® cu alte tipuri de sare! În cazul utilizării altor tipuri de sare, aparatul mare-
med® se poate deteriora. De asemenea, nu adăugați în vană uleiuri eterice sau substanțe 
odorizante. La utilizarea altor aditivi, este posibilă decolorarea și deteriorarea materialului 
plastic.

Pentru umplerea vanei, procedați în felul următor:
1. Asigurați-vă că aparatul maremed® este decuplat.
2. Trageți în sus capacul aparatului maremed®.
3. Umpleți vana complet, până la marcajul MAX (aprox. 6 litri) cu apă de la robinet proaspă-

tă și rece.
4. Folosind paharul gradat, adăugați în apa de la robinet 90 ml de sare de mare specială 

maremed® inclusă în pachetul de livrare. 
(la 1 litru de apă de la robinet se adaugă 15 ml de sare de mare specială maremed®).

5. Așezați din nou, de sus, capacul pe carcasa aparatului maremed®.
  Indicație
Pentru transportarea aparatului, folosiți doar cavitățile de prindere prevăzute în partea din 
față și din spate a acestuia. Cavitatea superioară servește doar la scoaterea capacului.

6.3 Amplasarea aparatului maremed®

1. Amplasați aparatul maremed® pe o suprafață uniformă, stabilă și rezistentă la apă, pentru 
a evita vibrațiile și zgomotul.

2. Amplasați aparatul maremed® astfel încât să existe un spațiu liber de aproximativ 30 cm 
în toate direcțiile.

3. Orificiile de admisie și de evacuare a aerului nu trebuie să fie blocate în niciun caz.
4. Aveți grijă ca afișajul tactil să fie orientat în față.

Orificiu de  
admisie a  
aeruluiOrificiu de 

evacuare a 
aerului
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7. Utilizare
7.1 Pornirea aparatului maremed ®

1. Asigurați-vă că sunt montate filtrul de apă și prefiltrul, iar vana este umplută cu apă de la 
robinet și sare de mare specială maremed®.

2. Introduceți ștecărul în priză. Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare. 
Aparatul maremed® este acum pregătit pentru utilizare.

3. Pentru a porni aparatul maremed®, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE  timp de 3 se-
cunde. Toate simbolurile de pe ecranul tactil luminează pentru scurt timp. Lampa UVC din 
interiorul aparatului începe să lumineze. 

4. Pe afișajul tactil apare CL. Tasta VENTILATOR 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

 luminează intermitent timp de 3 minute.  
Acum, apa din vana de apă este sterilizată înainte ca ventilatorul să aspire aerul. Astfel, se 
asigură sterilitatea apei. 

5. După 3 minute, tasta VENTILATOR luminează continuu, 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

 iar pe afișajul tactil apare 0. 
Acum, ventilatorul pornește automat. Aparatul maremed® funcționează acum în regim 
continuu.

  Indicație
Imediat ce scoateți capacul aparatului maremed® , ventilatorul și lampa UVC se sting 
automat din motive de siguranță. Atunci când este așezat din nou capacul, este reluat pro-
cesul de sterilizare de 3 minute. Abia apoi repornește ventilatorul.
  Indicație
După prima pornire, se resimte un miros slab în primele minute. Acest lucru este normal 
și nu prezintă pericol pentru sănătate. Lăsați aparatul să funcționeze timp de trei până la 
cinci minute. Ulterior, puteți folosi aparatul în modul obișnuit.

7.2 Selectarea vitezei ventilatorului
În total, aparatul maremed® dispune de 3 viteze ale ventilatorului.
• Selectați viteza dorită a ventilatorului cu ajutorul tastei VENTILATOR 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

. Pe afișajul tactil 
apare viteza ventilatorului 
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 setată la momentul de față.

7.3 Funcția de Timer
Aparatul maremed® dispune de o funcție de Timer. Cu ajutorul funcției de Timer, puteți 
seta după câte ore trebuie să se oprească automat aparatul maremed®. Puteți seta Ti-
mer-ul de la 1 până la 24 de ore.
• Pentru a seta Timer-ul, apăsați tasta TIMER 
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 până când pe afișajul tactil apare numă-
rul de ore dorit (de ex. 02 ). Afișajul Timer-ului 
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 începe să lumineze continuu.  
Aparatul maremed® se oprește automat după expirarea valorilor orare selectate.

  Indicație
Atunci când funcția de Timer este activată, puteți regla viteza ventilatorului sau puteți acti-
va funcția Sleep.



14

7.4 Funcția Sleep
Aparatul maremed® dispune de o funcție Sleep. Imediat ce apăsați tasta Sleep, afișajul 
tactil se stinge. 
1. Pentru a activa funcția Sleep, apăsați tasta SLEEP 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

.  
Tasta SLEEP 
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 începe să lumineze intermitent timp de 5 secunde. După 5 secunde, 
funcția Sleep este activată.  
Acum se pot apăsa doar tasta SLEEP 
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 și tasta PORNIRE/OPRIRE .
2. Pentru a dezactiva funcția Sleep, apăsați scurt tasta SLEEP 
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. Afișajul tactil începe din 
nou să lumineze, iar toate tastele pot fi apăsate din nou.

  Indicație
La nivelul lămpii UVC rămâne activată funcția Sleep. În cazul în care preferați estomparea 
completă a ecranului, puteți opri lampa UVC.
1. Pentru a opri lampa UVC, țineți apăsată tasta SLEEP 
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 timp de 5 secunde. După oprirea 
lămpii UVC, nu se mai poate asigura o sterilitate de 99%. 

2. Pentru a reporni lampa UVC, țineți apăsată tasta SLEEP 
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 timp de 5 secunde.

7.5 Reumplerea rezervorului de apă
Aparatul se oprește în mod automat după 72 de ore. În cazul în care nivelul apei este 
„MIN”, în vana de apă trebuie adăugată apă și sare de mare specială maremed®.
  Indicație
Utilizarea aparatului depinde de temperatura ambiantă și de umiditatea aerului în încăpere. 
În condiții normale, nivelul „MIN” al apei se atinge după aprox. 72-96 de ore. În rezervorul 
de apă sunt aprox. 1,5 litri de apă reziduală.

Pentru a reumple rezervorul de apă cu apă, procedați în felul următor:
1. Apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE  pentru a opri aparatul maremed®.
2. Scoateți ștecărul din priză.
3. Scoateți ștecărul din aparatul maremed®.
4. Îndepărtați capacul superior al carcasei.
5. Îndepărtați unitatea de umidificare și filtrul de apă.
6. Scurgeți apa din vană prin partea laterală.
7. Umpleți vana complet, până la marcajul MAX (aprox. 6 litri) cu apă de la robinet proaspă-

tă și rece.
8. Folosind paharul gradat, adăugați în apa de la robinet 90 ml de sare de mare specială 

maremed® (pentru fiecare 1 litru de apă de la robinet se adaugă 15 ml de sare de mare 
specială maremed®).

9. Așezați din nou unitatea de umidificare și filtrul de apă în vană.
10. Așezați la loc capacul superior pe carcasă.
11. Introduceți ștecărul în aparat și în priză. Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol 

de împiedicare.
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7.6 Înlocuirea filtrului de apă și a prefiltrului

  Indicație
Din cauza lămpii UVC, filtrul de apă poate căpăta o culoare ușor maronie. În plus, în cazul 
utilizării regulate, în filtrul de apă se pot depune cristale mici de sare.

Vă recomandăm să înlocuiți filtrul de apă și prefiltrul cu unele noi după 2200 de ore de 
funcționare. După 2200 de ore de funcționare, pe afișajul tactil luminează indicatorul 
pentru înlocuirea filtrului 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

.

1. Imediat ce indicatorul pentru înlocuirea filtrului 
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 de pe afișajul tactil luminează, apăsați 
tasta PORNIRE/OPRIRE , pentru a opri aparatul maremed®. 

2. Scoateți ștecărul din priză.
3. Scoateți ștecărul din aparatul maremed®.
4. Înlocuiți cele două prefiltre conform figurii.

1

 

2

     

3

      

Filtru nou

5. Înlocuiți filtrul de apă conform figurii.

1 2 3

6. Introduceți ștecărul în priză și porniți aparatul maremed®.
7. Țineți apăsate simultan tasta TIMER 
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 și tasta PORNIRE/OPRIRE . Simbolul pentru 
filtru 
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 dispare de pe afișajul tactil. 
8. Contorul orelor de funcționare a fost resetat acum la 0.
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7.7 Înlocuirea lămpii UVC
Lampa UVC trebuie înlocuită după 5000 de ore de funcționare. După 5000 de ore de 
funcționare și atunci când lampa UVC este defectă, pe afișajul tactil luminează 
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.

1. Imediat ce 

681.19_MK500_2019-05-28_01_Display_BEU

 luminează pe afișajul tactil, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE , pentru a 
opri aparatul maremed®. 

2. Scoateți ștecărul din priză.
3. Scoateți ștecărul din aparatul maremed®.
4. Deșurubați capacul lămpii UVC. Scoateți capacul.
5. Trageți lampa UVC din carcasă, conform figurii.

6. Introduceți cu grijă o lampă UVC nouă, până când se fixează sonor și vizibil.

7. Așezați capacul lămpii UVC. Înșurubați din nou capacul lămpii UVC.
8. Conectați ștecărul la o priză adecvată.
9. După ce ați introdus lampa UVC nouă, țineți apăsate simultan tasta VENTILATOR 
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 și 
tasta PORNIRE/OPRIRE . Simbolul pentru lampă 
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 dispare de pe afișajul tactil. 

10. Contorul orelor de funcționare a fost resetat acum la 0.
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8. Curățarea și întreținerea

   AVERTIZARE
Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul maremed® este decuplat.
Nu curățați niciodată aparatul maremed® atunci când este în priză.

   ATENȚIE
Curățarea periodică este o condiție preliminară pentru o funcționare ireproșabilă în condiții 
de igienă. Pentru curățare, aparatul maremed® poate fi dezasamblat rapid și fără a fi nece-
sare scule. Este obligatoriu să goliți complet și să curățați în întregime aparatul maremed® 
dacă aparatul umplut cu apă nu a mai fost pus în funcțiune de peste 3 zile.
În caz de curățare insuficientă și igienă necorespunzătoare, se pot forma bacterii, alge și 
ciuperci în apă.

Spălarea vanei
Clătiți întotdeauna vana cu apă curată înainte de a o umple din nou. În cazul unui aer cu o 
cantitate foarte mare de impurități, a utilizării intensive sau a calității necorespunzătoare a 
apei, aparatul maremed® trebuie curățat la intervale și mai scurte. Dacă este cazul, înde-
părtați depunerile din vană cu ajutorul unei lavete de curățare. Curățați tijele metalice ale 
senzorilor pentru nivelul apei în vană, cu o soluție diluată de oțet și apă. Vă recomandăm 
să utilizați buretele de curățare opțional pentru curățare.

Curățarea unității de ventilator
Unitatea de ventilator poate fi ștearsă cu o cârpă umezită. Aveți însă grijă să nu pătrundă 
lichide în unitatea de ventilator.

Curățarea capacului
Capacul poate fi șters cu o cârpă umezită.

Depozitare
Dacă nu utilizați aparatul timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați golit complet, 
curățat și uscat în ambalajul original într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune 
asupra acestuia.
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9. Accesorii și piese de schimb
Pentru accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului 
de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). Ac-
cesoriile și piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Denumire Număr de articol, respectiv nu-
măr de comandă

Set complet
- 1 x sticlă de sare de mare specială maremed® (1250 g)
- 4 x prefiltru
- 2 x filtru de apă

681.21

Set de filtre
- 2 x prefiltru
- 1 x filtru de apă

681.22

Sare de mare specială maremed®

- 1 x sticlă de sare de mare specială maremed® (1250 g) 681.23

Lampă UVC
- 1 x lampă UVC 681.24

10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă Cauză posibilă Remediere

Aparatul maremed® nu 
poate fi pornit.

Nu există apă în vană. Umpleți vana conform de-
scrierii din capitolul 6.2.

Alimentatorul nu este co-
nectat.

Conectați alimentatorul la o 
priză corespunzătoare.

Capacul nu este așezat 
complet pe carcasă.

Apăsați ușor capacul pentru 
a vă asigura că este așezat 
complet pe carcasă.

Pe afișajul tactil luminează 
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Filtrele au peste 2200 de 
ore de funcționare.

Înlocuiți filtrele conform 
descrierii din capitolul 7.6.

Pe afișajul tactil luminează 
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Lampa UVC asigură peste 
5000 ore de funcționare.

Înlocuiți lampa UVC 
conform descrierii din 
capitolul 7.7.

Lampa UVC este defectă.
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Problemă Cauză posibilă Remediere

Tasta VENTILATOR 
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 lu-
minează intermitent, iar pe 
afișajul tactil apare .
Ventilatorul nu pornește 
imediat după apăsarea tas-
tei de pornire.

Ventilatorul pornește abia 
după 3 minute, deoarece 
apa din vana de apă este 
sterilizată înainte ca ventila-
torul să aspire aerul.

Așteptați 3 minute după 
pornire. După ce s-au scurs 
cele 3 minute, tasta VENTI-
LATOR 
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 nu mai luminea-
ză, iar ventilatorul pornește.

Toate tastele și simbolurile 
luminează intermitent

Capacul nu este așezat 
complet pe carcasă.

Apăsați ușor capacul pentru 
a vă asigura că este așezat 
complet pe carcasă.

Există sare sau apă pe sen-
zorul pentru nivelul apei.

Curățați tijele metalice cu 
o soluție diluată de oțet și 
apă. Vă recomandăm să 
utilizați buretele de curățare 
opțional pentru curățare.

11. Eliminarea ca deșeu 
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile 
menajere la finalul duratei de viață. 
Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare cores-
punzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor 
Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității 
locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

12. Date tehnice
Model MK 500
Intrare aparat 24 V  1 A
Alimentare cu tensiune Intrare: 100-240 V; ~50/60 Hz; 1,0 A max

Ieșire: 24,0 V   1,0 A; 24,0 W
Tip de protecție pentru adaptor IP20
Clasa de protecție a adaptorului II
Dimensiuni (L x l x Î) 38,4 x 30,5 x 34,0 cm
Greutate proprie 3198 g
Adecvat pentru încăperi cu o suprafață de 50 m²
Capacitate vană aprox. 6 litri
Eficiență operațională medie: ≥ 86,2%
Consum de putere fără sarcină: ≤ 0,1 W

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.
Numărul de serie se află pe aparat.
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13. Garanție/service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077, Ulm (denumită în cele ce urmează „Beurer”) 
oferă o garanție pentru produsul de față, în conformitate cu condițiile stipulate și în măsura 
prezentată în continuare.

Condițiile de garanție prezentate în continuare nu aduc atingere obligațiilor de 
garanție legale ale vânzătorului stipulate în contractul de cumpărare încheiat cu 
cumpărătorul. De asemenea, garanția nu aduce atingere normelor legale obligatorii 
privind răspunderea.

Beurer garantează funcționarea fără defecțiuni a produsului și faptul că acesta este com-
plet.

Garanția globală este valabilă timp de 3 ani de la data achiziționării produsului nou, neutili-
zat, de către cumpărător.

Această garanție este valabilă numai pentru produsele achiziționate în calitate de consu-
mator și exclusiv în scopuri personale, pentru utilizarea la domiciliu.
Se aplică legislația germană.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de garanție, se dovedește că acest produs este in-
complet sau funcționează în mod necorespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezen-
tate în continuare, Beurer va oferi, în baza prezentelor condiții de garanție, servicii gratuite 
de livrare a pieselor de schimb sau de reparații.

În cazul în care cumpărătorul dorește să anunțe un caz acoperit de garanție, trebuie 
să se adreseze mai întâi comerciantului local: consultați lista „Service International” 
cu adrese de service anexată.

Astfel, cumpărătorul va afla informații suplimentare referitoare la gestionarea cazului aco-
perit de garanție, de ex. unde poate trimite produsul și care sunt documentele necesare.

Pretențiile în temeiul garanției sunt posibile numai în cazul în care cumpărătorul poate pre-
zenta către Beurer sau un partener autorizat al acestuia
–  o copie a facturii/dovadă de achiziționare și 
–  produsul original.

Din prezenta garanție sunt excluse în mod expres 
–  uzura rezultată în urma utilizării obișnuite a produsului;
–  accesoriile incluse în pachetul de livrare al acestui produs, care se pot uza, respectiv 

consuma în timpul utilizării corespunzătoare (de ex. baterii, acumulatoare, manșete, gar-
nituri, electrozi, becuri, accesorii și accesorii ale inhalatorului); 

–  produsele care au fost utilizate, curățate, depozitate sau la nivelul cărora s-au efectu-
at lucrări de întreținere în mod necorespunzător și/sau în mod contrar dispozițiilor din 
instrucțiunile de instalare, precum și produsele care au fost deschise, reparate sau la 
nivelul cărora s-au efectuat modificări de către cumpărător sau un centru de service 
neautorizat de Beurer; 

–  defecțiunile survenite în timpul transportului de la producător la client, resp. de la centrul 
de service la client;
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–  produsele achiziționate ca articole la mâna a doua sau ca articole uzate;
–  daunele rezultate în urma unei defecțiuni la nivelul acestui produs (în acest caz pot sur-

veni însă pretenții în baza răspunderii privind produsul sau a altor dispoziții obligatorii 
privind răspunderea).

Lucrările de reparație sau înlocuirea completă nu prelungesc în niciun caz perioada de 
garanție.
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