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Stimată clientă, stimate client, 
Ne bucurăm că aţi optat pentru 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, frumuseţe, îngrijire bebeluşi şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le 
puneţi la dispoziţia altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,  
Echipa Beurer.

Conţinut de livrare
•	 Bază umidificator
•	 Rezervor de apă umidificator
•	 Pensulă pentru curăţat
•	 Instrucţiuni de utilizare
•	 Tablete aromatice

  AVERTIZARE
•	Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu capacitate 

fizică, senzorială sau mintală limitată 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 efec-

tuate de copii nesupravegheaţi.
•	Scoateţi aparatul din priză în timpul umplerii şi curăţării.
•	Nu utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi.
•	 În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este dete-

riorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru 
clienţi al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru 
a evita riscurile.
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Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

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

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

 Notă Indicaţie privind informaţii importante.

w  Referinţă la un alt paragraf.

1. Utilizare conform destinaţiei
Acest umidificator este conceput pentru a asigura umiditatea aerului din încăpere.
Aparatul este conceput pentru utilizarea privată.

2. Instrucţiuni de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la 
vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi prezentaţi-le tuturor utilizatorilor. 
Înmânaţi acest manual la înstrăinarea aparatului.

Pericol de electrocutare

 AVERTIZARE

Asemenea oricărui aparat electric, acest umidificator va fi utilizat cu atenţie şi precauţie pentru a evita peri-
colele produse de şocurile electrice. 
•	 Utilizaţi aparatul numai cu tensiunea de reţea menţionată pe acesta (plăcuţa de fabricaţie se află pe latura 

inferioară a bazei).
•	 Conectaţi în toate cazurile cablul de alimentare la priză numai dacă aparatul este oprit.
•	 Nu utilizaţi aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
•	 Nu utilizaţi aparatul dacă acesta a căzut sau dacă a pătruns apă în interiorul acestuia.
•	 Nu utilizaţi aparatul în timpul unei furtuni.
•	 În cazul defectelor sau al problemelor de funcţionare, opriţi aparatul fără întârziere. Scoateţi ştecărul din 

priză. 
•	 Nu trageţi de cablul de alimentare sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză. 
•	 Nu ţineţi şi nu susţineţi niciodată aparatul de cablul de alimentare. 
•	 Nu blocaţi cablul de alimentare.
•	 Respectaţi distanţa dintre cablul de alimentare şi suprafeţele calde.
•	 Asiguraţi-vă că ştecărul şi cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.
•	 Utilizaţi aparatul numai în spaţii interioare uscate (de exemplu, nu îl utilizaţi niciodată în baie, la saună, etc.).
•	 Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi fără întârziere ştecărul din priză. 
•	 Nu expuneţi aparatul şocurilor şi protejaţi-l împotriva căderii.

Reparaţii

 AVERTIZARE

•	 Nu este permisă demontarea bazei.
•	 Lucrările de reparaţii ale echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către persoane de speciali-

tate. Din cauza reparaţiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave. Pentru 
efectuarea reparaţiilor, contactaţi Serviciul Clienţi sau un comerciant autorizat.

•	 În situaţia în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de 
către producător sau de un centru autorizat de relaţii cu clienţii.
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Pericol de incendiu

 AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare, respectiv nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate cauza, în 
anumite condiţii, apariţia pericolului de incendiu! 
•	 Nu utilizaţi niciodată aparatul acoperit, de exemplu cu o pătură sau o pernă.
•	 Nu utilizaţi aparatul în apropiere de substanţe uşor inflamabile.

Utilizare

 AVERTIZARE

•	 Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu 
poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ne-
glijente a aparatului.

•	 Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe suficiente, cu excepţia cazului în care sunt 
monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranţa lor sau când primesc indicaţii din 
partea acestora la utilizarea aparatului.

•	 Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat.
•	 Dacă suferiţi de o afecţiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultaţi-vă medicul înainte de 

utilizarea umidificatorului.
•	 Deconectaţi aparatul după fiecare utilizare şi înainte de fiecare curăţare. Scoateţi ştecărul din priză.
•	 Amplasaţi cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

 ATENŢIE

•	 Asiguraţi-vă că aparatul este poziţionat pe o suprafaţă stabilă, protejată împotriva răsturnării şi care nu 
este expusă la umiditate. 

•	 Trebuie să se evite introducerea obiectelor în orificiile aparatului. Asiguraţi-vă că piesele mobile se pot 
mişca întotdeauna liber.

•	 Nu puneţi obiecte pe aparat.
•	 Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

3. Informaţii utile
Omul îşi petrece majoritatea timpului în spaţii închise. 
Pentru un aer ideal în încăpere se recomandă o umiditate atmosferică relativă de 40 până la 60 %. În special 
iarna se coboară frecvent sub această valoare în cazul în care aerul rece cu umiditate redusă pătrunde în 
spaţiile de locuit şi se încălzeşte aici. Acest aer uscat din încăpere preia umiditatea şi usucă astfel mucoasele 
şi pielea, dar şi mobilierul. 
Umiditatea prea scăzută a aerului din încăpere produce o serie de efecte negative.

•	 Mucoasele şi buzele se usucă.
•	 Ochii ard.
•	 Este favorizată apariţia infecţiilor şi a afecţiunilor căilor respiratorii.
•	 Lipsă de atenţie, oboseală şi probleme de concentrare.
•	 Sunt afectate animalele de companie şi plantele de apartament.
•	 Este susţinută formarea prafului.
•	 Încărcarea electrostatică a materialelor textile din fibre sintetice, de exemplu covoare şi mochete.
•	 Au de suferit mobilierul de lemn şi, în special, parchetul.
•	 Se produce dezacordarea instrumentelor muzicale.
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4. Descrierea aparatului
Umidificatorul 
•	 umidifică aerul,
•	 funcţionează silenţios şi permite o reglare progresivă,
•	 este recomandat pentru încăperi cu o suprafaţă de până la 25 m²,
•	 consumă o cantitate redusă de energie şi se opreşte automat în cazul în care rezervorul de apă se goleşte,
•	 este uşor de curăţat.

1. Evacuare pentru ceaţă

2. Mâner

3. Rezervor de apă

4. Capac cu filet pentru rezervorul 
de apă

5. Vană pentru apă

6. Bază umidificator

7. Senzor pentru nivelul de
alimentare

8. Membrană cu ultrasunet

9. Regulator centrifug

10. Afişaj cu LED 

11. Cablu de alimentare

12. Compartiment pentru tablete 
aromatice

Principiul de funcţionare a umidificatorului LB 44
1  O membrană acţionată cu ultrasunet mişcă apa şi desprinde astfel picături 

minuscule de apă de pe suprafaţă.
2  Ventilatorul trage aer de pe fundul aparatului. 
3  În aer sunt disipate picăturile de apă desprinse şi sunt pulverizate uşor în sus 

către deschidere.
4  Dacă se doreşte, aparatul poate fi utilizat împreună cu tablete aromatice.

5. Punerea în funcţiune

Despachetarea aparatului

 AVERTIZARE

Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.
•	 Deschideţi cutia de carton.
•	 Îndepărtaţi inserţia superioară de protecţie. Nu desprindeţi folia.
•	 Scoateţi aparatul din ambalaj prin ridicare.
•	 Îndepărtaţi sacul de plastic.
•	 Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la defecţiuni.

Locaţia de montaj 

 AVERTIZARE

Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, citiţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul Siguranţă.
w  Siguranţă pagina 3 până la 4.

12



6

 Notă

•	 Mediul direct al umidificatorului poate deveni umed. 
•	 În contact cu apa cu conţinut de calcar se poate forma o depunere de culoare albă.
•	 Nu poziţionaţi aparatul pe sol, ci într-un loc înălţat (de exemplu pe o masă, pe o comodă).
•	 Poziţionaţi aparatul astfel încât ceaţa să nu fie pulverizată asupra obiectelor.
•	 Goliţi apa rămasă dacă nu utilizaţi aparatul.
•	 Amplasaţi umidificatorul pe un suport solid, orizontal şi rezistent la apă.
În situaţia în care aparatul se răstoarnă din greşeală, există riscul scurgerii apei chiar dacă aparatul este oprit 
şi nu este conectat la priză.

Apă

 Notă

•	 Nu adăugaţi în apă uleiuri eterice sau substanţe odorizante. La utilizarea de aditivi, este posibilă decolorarea 
şi deteriorarea materialului plastic. Membrana cu ultrasunet se lipeşte şi este deteriorată în acest mod.

•	 În aparat, utilizaţi apă potabilă proaspătă. Dacă apa potabilă este foarte dură, puteţi utiliza apă 
demineralizată sau distilată.

•	 Recomandare! În cazul unei ape dure, recomandăm utilizarea filtrului opţional anticalcar. w  8. Piese de 
schimb.

Umplerea rezervorului de apă
•	 Ridicaţi rezervorul de apă de mâner şi rotiţi-l. 
Un ventil cu resort închide rezervorul de apă.
•	 Deschideţi capacul cu filet al rezervorului de apă.
•	 Alimentaţi cu apă.
Capacitatea maximă a rezervorului de apă este de 2,8 litri.
Nivelul apei se vede din exterior.
•	 Închideţi etanş rezervorul de apă cu capacul cu filet.
•	 Rotiţi rezervorul de apă, fixaţi-l de mâner şi poziţionaţi-l pe bază.
Rezervorul trebuie să fie fixat pe bază. 

6. Utilizare

 Notă

Verificaţi permanent umiditatea aerului din încăperea dumneavoastră. Utilizarea permanentă în regim 
intens poate produce o umiditate prea ridicată a încăperii. Umiditatea atmosferică relativă nu trebuie să 
depăşească 60 %.

Pornirea aparatului
•	 Introduceţi ştecărul în priză.
•	 Rotiţi regulatorul centrifug din poziţia de minim către dreapta.
Lângă regulatorul centrifug este aprins un LED verde.
Dacă nu există apă în rezervor sau în situaţia în care cantitatea disponibilă este insuficientă se aprinde un LED roşu.  
Din motive de siguranţă, aparatul s-a oprit.
•	 Umplerea rezervorului de apă. 
w Umpleţi rezervorul de apă conform descrierilor de la punctul 5. Punerea în funcţiune.

•	 Cu ajutorul regulatorului centrifug, selectaţi capacitatea de evaporare dorită.
Capacitatea de evaporare este de maxim 220 ml per oră.

 Notă

Dacă doriţi puteţi aplica arome/uleiuri aromatice pe tableta din compartimentul pentru tablete aromatice 
(12). Acest lucru serveşte la obţinerea unui miros plăcut în încăpere. Nu introduceţi niciodată aroma direct 
în apă.Oprirea aparatului
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•	 Rotiţi regulatorul centrifug la stânga în poziţia „0“. Afişajul cu LED de lângă regulatorul centrifug se stinge.
•	 Scoateţi ştecărul din priză.

7. Curăţare şi îngrijire
O curăţare şi dezinfectare periodică reprezintă condiţia pentru o funcţionare în condiţii igienice, fără defecţiuni.
Gradul de impurităţi de la nivelul aparatului depinde de calitatea apei şi de durata de funcţionare. În toate 
situaţiile, recomandăm următoarele intervale pentru efectuarea lucrărilor de curăţare. 

La interval de 
trei zile

În caz de 
necesitate

x Curăţarea cu pensula a membranei cu ultrasunet, clătirea bazei.

x Clătirea rezervorului de apă, înlocuirea apei.

x Curăţarea filtrului de aspirare a aerului pe latura inferioară.

x Curăţarea umidificatorului la interior şi exterior.

x Eliminarea calcarului.

 AVERTIZARE

Deconectaţi aparatul după fiecare utilizare şi înainte de fiecare curăţare. Scoateţi ştecărul din priză.  

 ATENŢIE

Curăţaţi rezervorul de apă şi goliţi obligatoriu complet umidificatorul în cazul în care aparatul nu a mai fost 
folosit mai mult de o săptămână.

 Notă

•	 Curăţaţi aparatul doar conform instrucţiunilor. 
•	 În nicio situaţie nu este admisă pătrunderea de lichide în bază.
•	 Nu utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi.
•	 Pentru curăţare şi dezinfectare, utilizaţi exclusiv soluţii de curăţare cu concentraţie redusă sau oţet/soluţii 

de curăţare pe bază de oţet.

Curăţarea cu pensula a membranei cu ultrasunet, clătirea bazei

 Notă

Goliţi apa din bază prin cantul lateral în direcţia indicată de săgeată. Aveţi grijă să nu pătrundă apă în interiorul 
aparatului, de exemplu, prin orificiul ventilatorului. 

•	 Curăţaţi membrana cu ultrasunet cu ajutorul pensulei de curăţare 
livrate.

•	 Goliţi apa din bază prin intermediul cantului lateral. 
Ţineţi cont de marcajul din aparat!

•	 În situaţia în care  în bază rămân reziduuri de impurităţi, turnaţi în bază 
apă clară, curată şi evacuaţi-o prin cantul lateral.

Clătirea rezervorului de apă, înlocuirea apei
•	 Curăţaţi periodic rezervorul de apă, cel târziu săptămânal în cazul utilizării în regim cotidian.
•	 Utilizaţi o soluţie de curăţare cu concentraţie scăzută sau oţet/soluţii de curăţare pe bază de oţet.
•	 Curăţaţi filetul capacului cu o perie moale.
•	 Umpleţi rezervorul de apă pe jumătate.
•	 Închideţi etanş rezervorul de apă cu capacul cu filet.
•	 Întoarceţi de câteva ori rezervorul de apă şi agitaţi-l în acest timp.
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•	 Goliţi apa complet.
•	 Repetaţi procesul cu apă clară şi curată.

Curăţarea filtrului de aspirare a aerului
•	 Goliţi apa din bază prin intermediul cantului lateral.
•	 Uscarea bazei.
•	 Scoateţi filtrul de aer din suportul de la nivelul laturii inferioare a bazei.
•	 Clătiţi cu atenţie filtrul de aer cu apă şi lăsaţi-l să se răcească.
•	 Montaţi filtrul de aer uscat la nivelul laturi inferioare a bazei, în suport.

Curăţarea umidificatorului la interior şi exterior
•	 Goliţi apa din bază prin intermediul cantului lateral.
•	 Ştergeţi umidificatorul în exterior şi interior cu o cârpă umedă. Pentru curăţare, utilizaţi exclusiv soluţii de 

curăţare cu concentraţie redusă sau oţet/soluţii de curăţare pe bază de oţet.

Eliminarea calcarului
Eliminarea calcarului de pe membrana cu ultrasunet
Apa dură poate conduce la apariţia de depuneri de calcar pe aparat şi, în special, pe membrana cu ultra-
sunet. Această situaţie se remarcă prin depunerile de culoare albă. Eliminaţi periodic calcarul de pe aparat.
•	 Picuraţi soluţie de îndepărtare a calcarului pe membrana cu ultrasunet.
•	 Lăsaţi să acţioneze 2 până la 5 minute.
•	 Curăţaţi membrana cu ultrasunet cu ajutorul pensulei de curăţare.
•	 Clătiţi baza de 2 ori cu apă clară proaspătă.

Curăţaţi baza pe interior
•	 Introduceţi pentru scurt timp o cârpă umedă, moale în soluţia de eliminare a calcarului.
•	 Ştergeţi baza la interior cu cârpa.
•	 Adăugaţi cu atenţie apă curată, clară în bază.
•	 Goliţi apa din bază prin intermediul cantului lateral.
•	 Repetaţi procesul cu apă clară şi curată.

Eliminarea calcarului din rezervorul de apă
•	 Umpleţi pe jumătate cu apă rezervorul de apă.
•	 Adăugaţi o cantitate redusă de soluţie de eliminare a calcarului.
•	 Închideţi etanş rezervorul de apă cu capacul cu filet.
•	 Întoarceţi de câteva ori rezervorul de apă şi agitaţi-l în acest timp.
•	 Evacuaţi complet soluţia de eliminare a calcarului.
•	 Repetaţi procesul de 2 ori cu apă clară şi curată.

8. Piese de schimb
Recomandare!
În cazul unei ape dure, recomandăm utilizarea filtrului opţional anticalcar. 
Filtru anticalcar (opţional).
Număr de comandă 162.843. Luaţi legătura cu adresa naţională de service. 

 Notă

•	 În cazul în care aparatul prezintă depuneri de calcar în ciuda filtrului anticalcar sau dacă se formează 
depuneri albe în jurul aparatului, este necesară înlocuirea filtrului anticalcar.

•	 Durata de viaţă a filtrului anticalcar este de maxim aproximativ 2 – 3 luni.
•	 În situaţia în care aparatul nu este utilizat mai multă vreme, este necesară demontarea filtrului anticalcar 

din rezervorul de apă şi uscarea acestuia.

Montarea filtrului anticalcar
•	 Demontaţi şi întoarceţi rezervorul de apă.
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•	 Deschideţi capacul cu filet al rezervorului de apă.
•	 Înşurubaţi filtrul anticalcar pe capacul cu filet.
•	 Închideţi rezervorul de apă cu capacul cu filet.

9. Ce fac în cazul în care apar probleme?
Problemă Cauză Remediere
Fără afişaj cu LED Cablul de alimentare nu este co-

nectat.
Cuplaţi ştecărul.

Regulatorul centrifug se află în 
poziţia de minim.

Rotiţi regulatorul centrifug în direcţia 
acelor de ceasornic către poziţia de 
maxim.

Afişaj cu LED de culoare 
roşie

Nivelul de apă este prea scăzut, re-
zervorul de apă este gol.

Umpleţi rezervorul de apă.

Nu este evacuată ceaţă Afişajul cu LED este verde. Rotiţi regulatorul centrifug în direcţia 
acelor de ceasornic către poziţia de 
maxim.

Afişajul cu LED este roşu. Umpleţi rezervorul de apă.
Afişajul cu LED nu se aprinde. Cuplaţi ştecărul.

Ceaţa are un miros 
neobişnuit

Aparat nou. Demontaţi rezervorul de apă, rotiţi capa-
cul cu filet şi demontaţi-l.
Aerisiţi rezervorul de apă deschis, gol, 
într-un loc răcoros, uscat timp de 12 ore.

Apă stătută sau murdară. Goliţi baza şi rezervorul de apă şi curăţaţi 
temeinic. 
Umpleţi cu apă curată rezervorul de apă.

Zgomot neobişnuit Rezervorul de apă nu are o poziţie 
corectă pe bază.

Demontaţi rezervorul de apă şi 
poziţionaţi-l corect pe bază.
Rezervorul trebuie să fie fixat pe bază.

Zgomot neobişnuit În rezervor este o  cantitate prea 
scăzută de apă.

Umpleţi rezervorul de apă.

Aparatul nu este poziţionat drept şi 
stabil.

Poziţionaţi aparatul pe un suport orizon-
tal şi stabil.

Ceaţa este evacuată pe 
sub rezervorul de apă

Rezervorul de apă nu are o poziţie 
corectă pe bază.

Demontaţi rezervorul de apă.
Verificaţi dacă trecerea bazei către rezer-
vorul de apă este curată.
În caz de necesitate, curăţaţi.
Poziţionaţi rezervorul de apă corect pe 
bază.
Rezervorul trebuie să fie fixat pe bază.  

10. Date tehnice 
Dimensiuni (Lxlxî) aprox. 25 cm x 12 cm x 34 cm

Lungimea cablurilor aprox. 1,5 m

Greutate proprie aprox. 1,5 kg 

Tensiune/frecvenţă de reţea 100 – 240 V AC / 50/60 Hz

Putere nominală 20 watt
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Dimensiunea încăperii până la 25 m² 

Capacitate aprox. 2,8 litri

Capacitate de evaporare 220 ml/oră

Explicaţia simbolurilor Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie, încadrându-se prin 
urmare în clasa de protecţie 2.

11. Eliminarea deşeurilor
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform 
prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice 
şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea deşeurilor.

12. Articole pentru achiziţie ulterioară/suplimentare
Articolele pentru achiziţie ulterioară/suplimentare sunt disponibile la punctul de service de la adresa menţionată 
(în lista cu adrese ale punctelor de service). Indicaţi numărul de articol corespunzător.
Articole pentru achiziţie ulterioară/suplimentare sunt disponibile şi în comerţ.

Articol Număr de articol

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Vitality” (10 ml) 681.30

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Harmony” (10 ml) 681.31

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Relax” (10 ml) 681.32

10 bucăţi tablete aromatice 163.142
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