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ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ 

Beurer LW 220 

 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКА 
▪ 1 бр. пречиствател за въздух Beurer LW 220 
▪ 1 бр. инструкции за употреба 

 
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА 

▪ Хората прекарват голяма част от времето си на закрито. Въздухът 
често се замърсява с прахови частици, цветен прашец, животински 
косми, миризми, вредни газове, както и различни бактерии и 
вируси. Това се обостря по време на зимата, тъй като въздуха около 
нас се изсушава заради включените отоплителни уреди. 

− Пречиствателят за въздух LW 220 овлажнява твърде сухия 
въздух и едновременно с това го почиства от прах, прашец, 
животински косми и миризми. 
 
 
 

Този пречиствател: 
1. Почиства и овлажнява въздуха по особено хигиеничен начин без 

филтърни подложки. 
2. Работи тихо с три изходни нива. 
3. Подходящ е за помещения с размери до 40 м². 
4. Харчи малко енергия и автоматично се изключва, ако водата в него 

свърши. 
5. Лесен е за почистване и може да се мие в съдомиялна машина. 

 
Принцип на почистване на въздуха:  

1. Тихият и енергийно спестовен вентилатор на уреда засмуква 
замърсения въздух отгоре. 

2. Въздухът минава през 
овлажняващите дискове, които 
се въртят постоянно във вода и 
по този начин въздуха събира 
влажност.  

3. Водата действа като естествен 
филтър, който почиства въздуха, 
който влиза в уреда. 

4. Почистеният и овлажнен въздух 
излиза през страничните изходи. 

5. Пречистеният въздух, обогатен с 
вода, излиза през страничните изходи за въздух на уреда и се 
смесва с атмосферния въздух в даденото помещение. 
 

Идеалната въздушна влажност на въздуха е в диапазона между 40% и 60%, 
но често тя не може да бъде постигната, особено през зимата, когато 
студен и сух въздух влиза в отопляваните помещения. Сухият въздух 
изсушава лигавиците и кожата, както и мебелировката в дома.  
 
Замърсеният и сух въздух около нас може да има редица негативни ефекти 
върху човешкото здраве: 

▪ Лигавиците и устните пресъхват. 
▪ Очите се раздразват. 
▪ По-често се появяват инфекции и респираторни заболявания. 
▪ Усеща се умора и затруднена концентрация. 
▪ Растенията и домашните любимци имат повече проблеми.  
▪ По-бързо се акумулира прах. 
▪ Повреждат се дървените мебели и под. 
▪ Музикалните инструменти се повреждат. 
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Този уред позволява на въздуха да събере необходимата влажност върху 
голямата повърхност на дисковете за овлажняване. Овлажняването се 
осъществява на принципа на автоматично регулиране на студеното 
изпаряване.  
За да се предотврати натрупването на бактерии препоръчваме добавяне на 
добавка към водата, която може да поръчате допълнително: Aqua-Fresh, №: 
162.955.  
 
3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

▪ Използвайте устройството само по предназначение и по начина, 
посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на 
неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не 
носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна 
употреба. 

▪ Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в 
противен случай може да пострадате в следствие на неправилна 
употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля 
предайте им и тези инструкции за употреба. 

▪ Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и  хора 
с намалени физически, сензорни или умствени способности само 
под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.  

▪ Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца. 
▪ Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са 

в присъствието на възрастен. 
▪ Изключете уреда от електрическата верига преди да го почиствате 

или пълните с вода.  
▪ Почиствайте уреда само по посочения в тези инструкции начин. 

При никакви обстоятелства не трябва течност да влиза във 
вентилатора. 

▪ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от 
оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да 
бъде изхвърлен. 

▪ Не използвайте почистващи препарати на основата на 
разтворители. 

▪ Дръжте опаковката на този уред далеч от деца – риск от 
задушаване! 

▪ Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито. 
▪ Не използвайте електричество с волтаж, различен от обозначения. 

▪ Не използвайте уреда, ако има следи от повреда върху него или 
захранващия му кабел. 

▪ Включвайте захранващия кабел в контакта при изключен уред. 
▪ Не използвайте уреда или аксесоарите, ако са видимо повредени. 
▪ Не използвайте уреда по време на гръмотевична буря. 
▪ В случай на повреда, изключете уреда и извадете захранващия 

кабел от контакта. 
▪ Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте кабела. 
▪ Не пипайте захранващия кабел с влажни или мокри ръце. 
▪ Не носете уреда за захранващия кабел и не дърпайте кабела, за да 

изключите уреда от тока.   
▪ Пазете кабела от горещи повърхности,  остри предмети, 

нараняване, прегъване и усукване. 
▪ Уверете се, че уреда, неговите отвори и захранващият кабел нямат 

никакъв контакт с вода и други течности. 
▪ Не пипайте уред, потопен във вода. Изключете кабела от 

електрическата мрежа. 
▪ Не поправяйте уреда или захранващия кабел сами. Поправката 

трябва да се извършва само от оторизиран технически персонал. 
▪ Не покривайте уреда с одеяла, възглавници и др. 
▪ Не ползвайте уреда в близост до лесно запалими или взривоопасни 

вещества. 
▪ Не поставяйте предмети върху уреда или в отворите на уреда. 
▪ Не поставяйте никакви предмети в отворите на устройството или 

във въртящите му части. Уверете се, че движещите се части могат 
да се движат свободно по всяко време. 

▪ Не поставяйте никакви предмети върху уреда. 
▪ Не клатете, удряйте или изпускайте този уред.  
▪ Уверете се, че уредът е поставен върху твърда, равна стабилна 

повърхност, която няма да се повреди при наличието на влага 
(например дървени повърхности).  

▪ Не излагайте уреда на директна слънчева светлина и високи 
температури. 

▪ Внимание: Ако страдате от респираторно или белодробно 
заболяване, консултирайте се с лекар преди употреба на уреда.  
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4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА  
1. Бутон за вентилатор 
2. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ 
3. Вход за въздух 
4. LCD дисплей 
5. Изход за въздух 
6. Сензор за ниво на 

вода 
7. Маркирана точка за 

правилно слагане 
на държача 

8. Вдлъбнатина на 
дръжката 

9. Механизъм за 
заключване 

10. Вентилатор 
11. Горно покритие 
12. Държач 
13. Овлажнителни 

дискове 
14. Вана 

 
5. РАБОТА С УРЕДА 
5.1 Разопаковане на 
уреда 

▪ Отворете 
картонената 
опаковка. 

▪ Извадете уреда от горната част на кутията, без да отваряйте 
найлоновата торба. 

▪ Премахнете всички опаковки от уреда и неговите приставки. 
Когато поставяте всички части на уреда обратно в корпуса 
внимавайте да ги поставите правилно.  

▪ Поставете уреда на равна и стабилна повърхност, която е 
водоустойчива. Сложете го близо до източник на отопление 
(например радиатор), но никога не го слагайте до уред, който 
надвишава 50 °C. 

▪ Уредът трябва да е сложен, така че входът и изходът за въздух 
винаги са свободни.  
 
 

5.2 Подготовка за работа 
▪ За да сложите вода в уреда, вдигнете горния капак на уреда при 

вентилатора чрез вдлъбнатата дръжката. 
▪ По време на пълнене оставете дисковете за овлажняване във 

ваната. Напълнете ваната с прясна, студена вода от чешмата най-
много до долната граница на  маркировката "MAX" (7.2 л). Никога 
не надвишавайте долната максимална граница. Използвайте само 
прясна, студена чешмяна вода. За оптимално овлажняване 
препоръчваме да напълните ваната с вода до маркировката “OPT” 
(3,6 л). 

▪ Поставете горния капак с интегриран вентилатор на ваната. Ако 
горният капак не може да бъде поставен точно върху ваната, може 
да го завъртите на 180 градуса.  

▪ Никога не използвайте сила, за да поставите горния капак на 
ваната. В противен случай уредът ще се повреди. 

▪ Поставете захранващия кабел в контакта. Уверете се, че кабелът е 
сложен така, че не може да се спънете в него. 

▪ Пожелание може да добавите малко количество разтворимо 
ароматно масло във водата.  По този начин въздухът наоколо ще се 
ароматизира. 

 
5.3 Работа с уреда 

▪ Сложете уреда в електрическото захранване и го включете от 
бутон ВКЛ/ИЗКЛ. Дисплеят светва, показва, че силата на 
вентилатора е 0 и нивото на вода в уреда в момента. Изберете 
силата на вентилатора чрез бутон Вентилатор (10). 

▪ Има три нива на сила на вентилатора: изключен,  слаб, 

среден и  силен.  

▪ Уредът ви показва нивото на вода: прибл. 4.3 – 7.25 л, 

4.3 – 2.5 л , 2.5 – 0.5л, недостатъчно вода в 
контейнера – трябва да налеете вода, а уредът се изключва 
автоматично след 6 часа. Преди да налеете нова вода почистете 
уреда добре и го изключете от електрическото захранване. 

▪ Може да изключите уреда по всяко време чрез бутон ВКЛ/ИЗКЛ. 
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▪ Нивото на овлажняване на въздуха зависи от неговото качество – 
колкото по-сух е въздуха в стаята, толкова по-силно ще работи 
уреда. 

▪ Пет секунди след като сте натиснали даден бутон LCD 
осветлението му намалява. По този начин може да използвате този 
уред в спални и през нощта. Препоръчваме да вентилаторът да е на 
слабо ниво докато спите. 

▪ Ако желаете уредът да се включи в 
определен час, моля извадете уреда 
от контакта. Сложете таймера в 
контакта и после сложете щепсела 
на уреда в него. Така уредът ще 
работи на избраното от вас преди 
това ниво на сила на вентилатора и 
ще се включи в определен час.   
 

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Редовното почистване е важно за безпроблемната работа на уреда. Уредът 
може да се разглабя лесно без да използвате инструменти. Винаги 
почиствайте уреда добре, ако в него имало вода и той не е работил повече от 
3 дни. Липсата на добра хигиена може да доведе до образуване на бактерии, 
водорасли и гъбички във водата. 
 

6.1 Почистване на ваната 
▪ Изплаквайте ваната с топла вода на всеки 2 седмици. Ако уреда 

работи постоянно или замърсяването в даденото помещение е 
голямо трябва да го почиствате по-често. При необходимост 
използвайте пластмасова четка, за да премахнете натрупванията по 
ваната.  

 
6.2 Почистване на вентилатора 
Можете да избършете вентилаторната единица с влажна кърпа. В никакъв 
случай обаче не допускайте във вентилатора да попадне вода. 
 
6.3 Почистване на горното покритие 
Извадете вентилатора, за да почистите по-лесно горното покритие. За да 
направите това,  
плъзнете 4-те ключалки отвън и 
извадете вентилатора. 
Важно: Когато слагате вентилатора 
обратно се уверете, че не го 

поставяте върху сензора за нивото на водата. 
 
6.4 Почистване на овлажняващите дискове и ваната 

▪ Можете да избършете овлажняващите дискове и ваната с кърпа или 
ги измийте в съдомиялна машина. 

▪ Повдигнете горния капак, махнете дисковете от ваната и ги 
поставете в съдомиялната машина.  

▪ Отключете сензора за нивото на водата и го махнете. 
▪ Внимавайте да не 

прегънете или 
деформирате 
дисковете и ваната, 
когато ги поставяте в 
съдомиялната. 
Настройте 
съдомиялната машина 
на нежен цикъл (за почистване на стъкло) и на максимална 
температура 50°C. Хубаво е да ги вадите преди цикъла за 
изсушаване, тъй като силната температура може да ги деформира. 

▪ Използвайте уреда само когато външността на ваната е напълно 
суха. 
 

6.5   Почистване на сензора за ниво на вода 
Може да почистите долната половина на сензора във вода с мек миещ 
препарат. Горната половина на сензора не бива да се излага на никакви 
сурови почистващи препарати. Сензорът не бива да се мие в съдомиялна 
машина. 
 
6.6 Почистване на натрупания варовик от дисковете и ваната 
В зависимост от твърдостта на водата при необходимост трябва да 
почистите дисковете и ваната от натрупания варовик. За целта  използвайте 
стандартен препарат за отстраняване на котлен камък (като внимавате 
какво пише на етикета на самия препарат). 
Забележка: Лекото натрупване на варовик върху дисковете увеличава 
ефекта на изпарената вода. 
 
6.7 Съхранение 

▪ Ако не възнамерявате да използвате уреда дълго време ви 
съветваме да го почистите и да го приберете в оригиналната му 
опаковка. Дръжте го на сухо, хладно място далеч от слънчева 
светлина и не слагайте тежки предмети върху него.  
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7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в 
битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 
Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно 
електрическо и електронно оборудване).  

Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.  
 

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 
 
 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339153?a=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%2066017_BEU.html&pas=1571904695666
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339153?a=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%2066017_BEU.html&pas=1571904695666
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339153?a=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%2066017_BEU.html&pas=1571904695666
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339153?a=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%2066017_BEU.html&pas=1571904695666

