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Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję 
obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych 
użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

JęZYK POLSKI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!
Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakości produktów 
poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, łagodnej terapii, pomiaru ciśnienia i bada-
nia krwi, pomiaru ciężaru ciała, masażu, zabiegów upiększających, uzdatniania powietrza oraz ułatwiających 
opiekę nad dziećmi. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, umieszczenie jej w bezpiecz-
nym miejscu, udostępnianie innym użytkownikom oraz o stosowanie się do zawartych w niej wskazówek.

Z poważaniem,
zespół Beurer

Zawartość opakowania
•	1 x oczyszczacz powietrza
•	1 x filtr kombinowany (węgiel aktywny / filtr HEPA klasy E 10)
•	1 x filtr wstępny
•	1 x niniejsza instrukcja obsługi

  OStRZeŻeNIe
•	Dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, rucho-

wą i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy mogą obsługiwać urzą-
dzenie tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem lub zostały im przekazane 
instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome 
zagrożeń wynikających z jego użytkowania.

•	Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
•	Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
•	Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci.
•	Urządzenie należy czyścić tylko w podany sposób. W żadnym wypadku do 

jednostki wentylatora nie powinna dostać się ciecz.
•	Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.
•	Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować.
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Spis treści

Objaśnienie symboli  
W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

 
OStRZeŻeNIe 
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała lub utraty zdrowia

 
uWAGA
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów
Wskazówka
Ważne informacje

1. Informacje ogólne
Człowiek spędza większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Często panujące w nich powietrze jest
zanieczyszczone cząstkami kurzu, pyłkami, sierścią zwierząt, szkodliwymi gazami oraz różnymi bakteriami
i wirusami, a w szczególności w okresie zimowym – suche. Zbyt suche i zanieczyszczone powietrze może
oddziaływać negatywnie na otoczenie. Oczyszczacz powietrza LR330 nawilża zbyt suche powietrze, jedno-
cześnie je oczyszczając za pomocą trójwarstwowego systemu filtrów.

Oczyszczacz powietrza LR 330
•	oczyszcza i nawilża powietrze, zapewniając higienę,
•	filtruje z powietrza z cząstki, bakterie i wirusy za pomocą filtra kombinowanego (filtr z węglem aktywnym

przeciwko szkodliwym gazom i nieprzyjemnym zapachom, filtr HEPA E 10 przeciwko cząstkom takim jak
bakterie, wirusy, roztocza, pyłki i drobny kurz),

•	pracuje cicho na trzech stopniach mocy,
•	nawilża pomieszczenie do ustawionej wartości wilgotności powietrza (np. 55%),
•	ma funkcję minutnika (od 1 do 12 godzin),
•	nadaje się do pomieszczeń o maksymalnej powierzchni 35 m²,
•	jest energooszczędny i w przypadku braku wody wyłącza się automatycznie.

Zasada działania
1. Cichy i energooszczędny wentylator zasysa zanieczyszczone powietrze przez boczny otwór wlotowy.
2. Zanieczyszczone powietrze jest wstępnie oczyszczane przez wbudowany filtr kombinowany (filtr z wę-

glem aktywnym, klasa HEPA). Dodatkowo filtr wstępny odfiltrowuje z powietrza większe cząstki i sierść.
3. Powietrze wędruje przez zestaw płytek, który w sposób ciągły obraca się w rynience, pobierając pozba-

wioną kamienia wilgoć.
4. Oczyszczone i nawilżone powietrze jest przekazywane przez znajdujący się w górnej części nawilżacza

otwór wylotowy powietrza do pomieszczenia.

Wydajność filtra HEPA E 10 wynosi ≥ 85 %. Oznacza to, że można odfiltrować 85 % cząsteczek
(np. bakterie, wirusy i drobny pył).
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Zaleca się utrzymywanie wilgotności na poziomie 40–60%. Jednakże w zimie często takie wartości są trudne
do osiągnięcia, ponieważ podczas wietrzenia zimne powietrze trafia do pomieszczenia, gdzie ulega ociepleniu,
a przy rosnącej temperaturze powietrze pobiera więcej wilgoci. Powietrze pobiera wilgoć z innych źródeł, np.
ze śluzówki, ze skóry lub elementów wyposażenia, co może pociągać za sobą wiele negatywnych skutków:
•	wysuszenie śluzówki, pękanie i wysychanie ust, pieczenie oczu,
•	wyczerpanie, zmęczenie i osłabienie koncentracji,
•	negatywny wpływ na zwierzęta domowe i rośliny pokojowe,
•	wzmożone wytwarzanie kurzu i naładowanie elektrostatyczne tekstyliów z włókien sztucznych, dywanów

i podłóg z tworzywa sztucznego,
•	uszkodzenie drewnianych elementów wyposażenia domu, w szczególności parkietów,
•	rozstrojenie instrumentów muzycznych.
Zanieczyszczone i niefiltrowane powietrze może mieć następujące negatywne skutki:
•	rozwój infekcji i chorób dróg oddechowych,
•	negatywny wpływ na zdrowie spowodowany działaniem szkodliwych gazów.

2. użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do oczyszczania i nawilżania powietrza w pomieszczeniach.

 OStRZeŻeNIe
Osobom, które cierpią na ciężką chorobę dróg oddechowych lub płuc zaleca się skonsultowanie korzystania
z urządzenia z lekarzem.
Nawilżacz powietrza należy stosować tylko w celu, dla którego został zaprojektowany, i w sposób określony
w niniejszej instrukcji obsługi. Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne. Producent nie ponosi od-
powiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.

3. Wskazówki
Należy dokładnie przeczytać wskazówki! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do
obrażeń ciała i szkód materialnych.

 OStRZeŻeNIe
Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
Porażenie prądem elektrycznym

 OStRZeŻeNIe
Jak z każdego urządzenia elektrycznego z nawilżacza należy korzystać ostrożnie, aby uniknąć porażenia
prądem elektrycznym.
•	Dlatego:
– urządzenie można eksploatować wyłącznie przy napięciu sieciowym o wartości umieszczonej na urządze-

niu (tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia),
– nie wolno użytkować urządzenia lub akcesoriów, jeśli mają widoczne uszkodzenia,
– nie wolno korzystać z urządzenia podczas burzy.
•	W razie uszkodzeń lub niewłaściwego działania urządzenie należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od za-

silania. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie wolno ciągnąć za kabel lub urządzenie. Nie wolno trzymać ani
przenosić urządzenia, trzymając go za kabel zasilania. Kable należy ułożyć z dala od gorących powierzchni.

•	Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy zawsze wyłączyć urządzenie.
•	Nie należy wyjmować wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
•	Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła. Jego obudowa mogłaby się stopić, co stworzyłoby

zagrożenie pożarem.
•	Należy pamiętać o tym, aby otwory oczyszczacza powietrza i przewód sieciowy nie miały kontaktu z wo-

dą, parą lub innymi cieczami.
•	Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu palnych lub wybuchowych mieszanek gazowych.
•	Nie wolno w żadnym wypadku sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć

wtyczkę z gniazda.
•	W przypadku widocznych uszkodzeń nie należy używać urządzenia ani akcesoriów.
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Naprawa

 OStRZeŻeNIe
•	Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców. Nieodpowied-

nio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W celu naprawy 
należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystrybutora.

•	Nie wolno otwierać jednostki wentylatora.

Zagrożenie pożarowe

 OStRZeŻeNIe
W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi może 
dojść do zagrożenia pożarowego! 
Dlatego nie należy eksploatować urządzenia
•	pod przykryciem, np. kocem, poduszką,
•	w pobliżu benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.

Obsługa

 uWAGA
Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.
•	Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia lub pomiędzy obracające się części. Zwrócić 

uwagę, aby zapewnić dostateczne miejsce umożliwiające swobodny ruch części ruchomych.
•	Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
•	Chronić urządzenie przed wysoką temperaturą.
•	Chronić urządzenie przed promieniami słonecznymi, uderzeniem oraz upadkiem. 
•	Nie potrząsać urządzeniem.
•	Unikać szkód spowodowanych przez wodę (np. rozbryzganą na drewnianej podłodze), posługując się 

ostrożnie urządzeniem.
•	Ustawić urządzenie na twardym, poziomym i odpornym na działanie wody podłożu.

 5

http://www.manualslib.com/


4. Opis urządzenia

1 Pokrywa urządzenia 7 Filtr wstępny
Odfiltrowuje grubszy kurz i brud, jak np. włosy

2 Zbiornik na wodę z zamknięciem gwintowym 8 Osłona filtra
3 Otwór wylotowy powietrza 9 Kabel zasilania
4 Podświetlany wyświetlacz 10 Zestaw płytek
5 Otwór wlotowy powietrza 11 Rynienka
6 Filtr kombinowany (węgiel aktywny / klasa HePA 10)

filtr z węglem aktywnym:  Przeciwko szkodliwym gazom, 
LZO (lotnym związkom organicznym) i nieprzyjemnym 
zapachom
klasa HEPA 10: Odfiltrowuje takie cząsteczki jak bakterie, 
wirusy, roztocza i drobne pyłki 

Wyświetlacz i przyciski 

Przyciski Wyświetlacz
1 Przycisk włączania/wyłączania 6 Symbol minutnika
2 Przycisk MINUTNIKA 7  Symbol informujący o tym, że zbiornik na wodę jest pusty
3 Przycisk PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 8 Symbol wymiany filtra
4  Przycisk DOCELOWEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA 9 Docelowa/aktualna wilgotność powietrza
5 Przycisk WYMIANY FILTRA 10 Stopień nawilżenia

1

2

3

4
5

6 7 8

9

10
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5. uruchomienie

5.1 Wyjmowanie oczyszczacza powietrza
1. Otworzyć opakowanie z kartonu.
2. Pozostawić woreczek foliowy zamknięty i wyjąć urządzenie do góry.
3. Usunąć całą folię i zabezpieczenie transportowe zestawu płytek (w rynience). Należy zwrócić uwagę, aby 

usunąć całe pokrycie z pianki z zestawu płytek. Wyjąć filtr kombinowany i filtr wstępny z osłony filtra. 
Następnie wyjąć folię i ponownie włożyć filtr kombinowany i filtr wstępny.

4. Sprawdzić urządzenie, rynienkę z zestawem płytek, wtyczkę sieciową i kabel pod kątem uszkodzeń.

5.2 ustawić oczyszczacz powietrza
1. Umieścić oczyszczacz powietrza na płaskim, twardym i odpornym na działanie wody podłożu, aby unik-

nąć wibracji i hałasu.
2. Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia wynoszącą ok. 30 cm.
3. Pamiętać o tym, aby otwory wlotowy i wylotowy powietrza nie zostały zakryte.

5.3 Przygotowanie do użycia urządzenia
1. Zdjąć górną pokrywę obudowy.
2. Wyjąć zbiornik na wodę w kierunku ku górze. 
3. Odkręcić zamknięcie zbiornika na wodę. Napełnić zbiornik w całości (ok. 4,6 litra) świeżą, zimną wodą 

wodociągową.
4. Ponownie zamknąć zbiornik na wodę, zakręcając prawidłowo zamknięcie.
5. Wstawić ostrożnie zbiornik na wodę od góry w obudowę.
6. Nałożyć górną pokrywę na obudowę.
7. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania. Ułożyć kabel tak, aby nie można było się o niego potknąć.

 uWAGA
W zbiorniku na wodę i/lub rynience nie można umieszczać olejków eterycznych lub substancji zapachowych. 
Zastosowanie innych dodatków może spowodować odbarwienie i uszkodzenie tworzywa sztucznego.
Wskazówka:  Dolanie niewielkiej ilości zwykłego płynu do mycia naczyń (np. 1 kropli) powoduje zmniejszenie 

napięcia powierzchniowego wody i zwiększenie wydajności parowania.

Krok 1: Zdjąć górną pokrywę obudowy

Krok 2: Wyjąć zbiornik na wodę
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6. Obsługa
6.1 Włączanie oczyszczacza powietrza 
1. Należy stosować się do wskazówek zawartych w rozdziale „5. Uruchomienie”.
2. Aby włączyć oczyszczacz powietrza, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania ( ). Na wyświe-

tlaczu pojawi się informacja o bieżącej wilgotności powietrza w otoczeniu.

Podczas pierwszego uruchamiania oczyszczacz powietrza jest ustawiony na średni stopień nawilżania.

6.2 Funkcja minutnika 
Oczyszczacz powietrza oferuje funkcję minutnika, dzięki której można ustalić, po ilu godzinach urządzenie 
powinno się samoczynnie wyłączyć. Istnieje możliwość ustawienia minutnika na czas od 1 do 12 godzin 
i wybrania jednej z poniższych wartości docelowych:
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 00 (stała)

•	Aby ustawić minutnik, należy naciskać jego przycisk ( ) tak często, aż na wyświetlaczu pojawi się żą-
dana wartość godziny (np. 02). Oczyszczacz wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

6.3 Wybór stopnia nawilżenia 
Oczyszczacz powietrza udostępnia trzy stopnie nawilżenia wyświetlane na wyświetlaczu.

•	Aby zmienić stopień nawilżenia, należy nacisnąć przycisk prędkości wentylatora ( ).

6.4 Określanie docelowej wilgotności powietrza 
Za pomocą oczyszczacza powietrza można również określić docelową wilgotność powietrza. Po jej osią-
gnięciu oczyszczacz automatycznie się wyłączy.
Istnieje możliwość wybrania jednej z następujących wartości docelowych wilgotności powietrza:
40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - CO (stała)

•	Aby określić wilgotność docelową powietrza, należy naciskać odpowiedni przycisk ( ), dopóki na wy-
świetlaczu nie pojawi się żądana wilgotność.

Po minucie wyświetlacz i oświetlenie zbiornika automatycznie wyłączają się. W tym momencie oczysz-
czacz powietrza nie jest wyłączony. Naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz przycisku WŁ./WYŁ.) 
spowoduje ponowne włączenie wyświetlacza i oświetlenia zbiornika.

W przypadku stałej wartości docelowej wilgotności powietrza („CO”) oczyszczacz powietrza nie wy-
łączy się i będzie nawilżał do momentu całkowitego opróżnienia zbiornika na wodę. 

6.5 Pusty zbiornik na wodę 
W przypadku braku wody w zbiorniku na wyświetlaczu pojawi się symbol  i urządzenie automatycznie 
przerwie pracę.
Aby uzupełnić wodę w zbiorniku, należy postępować w następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania ( ), aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3. Zdjąć górną pokrywę obudowy.
4. Wyjąć zbiornik na wodę w kierunku ku górze. 
5. Odkręcić zamknięcie zbiornika na wodę. Napełnić zbiornik w całości (ok. 4,6 litra) świeżą, zimną wodą 

wodociągową.

High (wysoki) 
Middle (średni)  
Low (niski)
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6. Ponownie zamknąć zbiornik na wodę, zakręcając prawidłowo zamknięcie.
7. Wstawić ostrożnie zbiornik na wodę od góry w obudowę.
8. Nałożyć górną pokrywę na obudowę.
9. Umieścić wtyczkę w gniazdku i ułożyć kabel tak, aby nie można było się o niego potknąć. 

6.6 Wymiana filtra kombinowanego i filtra wstępnego
Filtr kombinowany i filtr wstępny należy wymieniać po  
1000 godzinach pracy urządzenia na nowy. Po 1000 
godzinach zaczynają migać na wyświetlaczu symbol „CL” oraz 
symbol filtra ( ).
1. Jak tylko na wyświetlaczu zaświeci się symbol „CL”, 

oczyszczacz powietrza wyłącza się i należy go odłączyć 
od zasilania.

2. Należy wymienić filtr kombinowany oraz filtr wstępny zgod-
nie z ilustracją.

3. Kolejnym krokiem jest umieszczenie wtyczki w gniazdku 
i włączenie oczyszczacza.

4. Następnie należy przytrzymać przez 5 sekund wciśnięty 
przycisk filtra ( ). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na 
wyświetlaczu zgaśnie symbol filtra.  
Licznik godzin pracy jest ponownie wyzerowany.

Jeśli chcieliby Państwo wymieniać filtr kombinowany w ustalonym rytmie czasu (np. co 6 miesięcy), 
na górnej krawędzi filtra kombinowanego znajduje się naklejka, na której można wpisać datę.
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7. czyszczenie i przechowywanie

 OStRZeŻeNIe
 Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wtyczka sieciowa oczyszczacza powietrza jest wyjęta 
z gniazdka!

czyszczenie filtra
Regularne czyszczenie filtra (raz w miesiącu) to warunek higienicznej i bezusterkowej pracy urządzenia. 
•	Proszę oczyścić trójwarstwowy filtr nasadką szczotki odkurzacza. W celu przeprowadzenia gruntownego 

czyszczenia proszę zdjąć filtr wstępny i również oczyścić nasadką szczotki odkurzacza znajdujący się za 
nim filtr z węglem aktywnym i znajdujący się na odwrocie filtr HEPA. Następnie proszę nałożyć filtr wstęp-
ny na filtr HEPA.

Filtr z węglem aktywnym Filtr HEPA-E 10
(Pod filtrem wstępnym znajduje 
się filtr z węglem aktywnym)

Strona przednia Spód

 uWAGA
Trójwarstwowy filtr powinien być wymieniany po 1000 godzinach pracy (patrz rozdział „Wymiana filtra kom-
binowanego i filtra wstępnego”).
Nie można myć trójwarstwowego filtra. 

Płukanie rynienki
Rynienkę należy przepłukiwać ciepłą wodą co 2 tygodnie. W przypadku
znacznego zanieczyszczenia powietrza, intensywnego użytkowania lub
gorszej jakości wody urządzenie należy czyścić jeszcze częściej.
Przed wyjęciem rynienki w celu jej oczyszczenia należy najpierw
wyjąć z oczyszczacza zbiornik na wodę w kierunku do góry. Osady
w rynience należy usuwać miękką ściereczką. Do czyszczenia rynienki
nie należy używać żrących i szorujących środków czyszczących bądź
środków zawierających rozpuszczalnik.

 Zbiornik można myć w zmywarce.

 uWAGA
Regularne czyszczenie to warunek higienicznej i bezusterkowej pracy
urządzenia. Jeśli urządzenie napełnione wodą było wyłączone dłużej
niż 3 dni, należy całkowicie opróżnić i wyczyścić zbiornik na wodę oraz
rynienkę oczyszczacza powietrza. Przy braku czyszczenia i niezacho-
waniu wystarczającego poziomu higieny w wodzie mogą rozwijać się
bakterie, glony i grzyby.
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czyszczenie zestawu płytek
Przed przystąpieniem do czyszczenia zestawu płytek należy wyjąć go z rynienki w kierunku ku górze. Ze-
staw płytek należy czyścić co 2 tygodnie ciepłą wodą i wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudze-
nia zestaw płytek można umyć również w zmywarce. Do czyszczenia zestawów płytek nie należy używać 
żrących i szorujących środków czyszczących bądź środków zawierających rozpuszczalnik. W przypadku 
silnego zabrudzenia również zestaw płytek można umyć w zmywarce (maks. 50°C). Wyjąć zestaw płytek ze 
zbiornika i włożyć zbiornik do zmywarki. W przypadku braku miejsca w zmywarce można np. wyjąć koszyk 
na sztućce. Wkładając zestaw płytek do zmywarki, nie wolno go wyginać ani ściskać. Ustawić w zmywarce 
delikatny program mycia (mycie szkła) i, jeśli to możliwe, wyjąć zestaw przed etapem suszenia. Temperatura 
programu nie może przekraczać 50°C. W przeciwnym razie zestaw płytek może ulec deformacji. Urządzenie 
można uruchomić dopiero po całkowitym wyschnięciu zewnętrznej części zestawu płytek.

usunąć kamień z płytek nawilżających i zbiornika
Aby zachować prawidłowe działanie urządzenia, w zależności od twardości wody i w miarę potrzeby należy 
usuwać kamień ze zbiornika i płytek nawilżających. W tym celu należy używać dostępnych na rynku środków 
do usuwania kamienia, przestrzegając wskazówek podanych na etykiecie.
Wskazówka: Lekki osad kamienia wapiennego na płytkach nawilżających zwiększa wydajność parowania.

czyszczenie obudowy
Obudowę oczyszczacza powietrza należy czyścić ściereczką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym roztworem 
czyszczącym. Nie należy używać w tym celu rozpuszczalników bądź innych agresywnych środków czyszczą-
cych lub szorujących.

Przechowywanie
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je całkowicie opróżnić, oczyścić, osuszyć i prze-
chowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Na opakowaniu nie należy kłaść innych przedmiotów. 
Należy koniecznie pamiętać o tym, aby w zbiorniku na wodę oraz w rynience nie znajdywały się resztki wody.

8. co należy zrobić w przypadku problemów?
Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nie można włączyć oczyszczacza 
powietrza.

W rynience nie ma wody. Napełnić zbiornik na wodę zgodnie 
z opisem w rozdziale 6.5.

Zasilacz wtyczkowy nie jest 
umieszczony w gniazdku.

Umieścić zasilacz wtykowy w odpo-
wiednim gniazdku.

Podczas pracy urządzenia słychać 
brzęczenie.

Zestaw płytek został nieprawidło-
wo umieszczony w urządzeniu.

Umieścić zestaw płytek prawidłowo 
w urządzeniu.

Na rynience osadził się kamień. Usunąć kamień z rynienki.

Wokół urządzenia gromadzi się 
wilgoć. Z obudowy wycieka woda.

Opróżnić wanienkę z wody i pozo-
stawić ją do wyschnięcia na 24 go-
dziny.

Zestaw płytek nie obraca się. Zestaw płytek nie jest prawidłowo 
osadzony w rynience.

Umieścić zestaw płytek prawidłowo 
w rynience.

9. utylizacja
W związku z wymogami ochrony środowiska urządzenia po zakończeniu eksploatacji nie należy usuwać wraz
z odpadami domowymi.
Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizo-
wać zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).
W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
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10. części zamienne i części ulegające zużyciu
Części zamienne i części ulegające zużyciu dostępne są pod wskazanym adresem serwisu (wg listy adresowej 
serwisów). W zamówieniu należy podać odpowiedni numer katalogowy.

Nazwa Nr artykułu lub nr katalogowy

Filtr wstępny, filtr kombinowany (węgiel 
aktywny / filtr HEPA klasy E 10)

660.11

Zbiornik na wodę 163.653

Zestaw płytek 163.654

11. Dane techniczne
Model LR 330

Napięcie sieciowe / Moc patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 260 x 362 mm

Ciężar własny 6,7 kg

Zastosowanie w pomieszczeniach o po-
wierzchni do ok. 35 m2

Pojemność zbiornika 4,6 l

Pojemność rynienki 1,3 l

Maksymalna wydajność parowania do 220 ml / h

Dop. warunki eksploatacji Od +5°C do +40°C, ≤90% względnej wilgotności powietrza (bez 
skraplania)

Klasa bezpieczeństwa  Klasa bezpieczeństwa II 
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