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ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ 
 

Beurer LR 200 
 

 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 
1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 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 да не използва като играчка от деца. 
 Изключете уреда от електрическата верига преди да го почиствате.  
 При почистване не трябва да влиза течност във вентилатора.  
 Не използвайте почистващи продукти на базата на разтворител.  
 Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се изхвърли. Ако 

кабелът не може да се сменява, уредът трябва да се изхвърли.  
 Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито. 
 Внимание: Ако страдате от респираторно или белодробно 

заболяване, консултирайте се с лекар преди употреба на уреда.  
 Не използвайте електричество с волтаж, различен от обозначения. 
 Не използвайте уреда или негови аксесоари, 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 изключвайте захранващия кабел с влажни или мокри ръце. 
 Поставяйте уреда само на твърда и равна повърхност, далече от 

слънчева светлина. 
 Пазете уреда далеч от източници на топлина.  

 Не позволявайте отворите на устройството или захранващия кабел 
да влизат в контакт с вода, пара или други течности. 

 Не ползвайте уреда в близост до запалими газове или смеси. 
 Не пипайте уред, потопен във вода. Изключете кабела от 

електрическата мрежа. 
 Не покривайте уреда с плат като одеала, възглавници и др. 
 Не поставяйте предмети върху уреда и в отворите. 
 Не поправяйте уреда сами. Поправката трябва да се извършва само 

от оторизиран технически персонал. 
 Не отваряйте модула с вентилатор. 

 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 

1. Изходен вентилационен отвор 
2. Комбиниран филтър: въгле-

роден филтър за филтриране 
на вредни газове и неприятни 
миризми и EPA филтър E12 за 
филтриране на частици като 
бактерии, вируси, акари, 
полен и фин прах. 

3. Филтър за предварителна 
филтрация на груб прах и 
мръсотия, напр. косми. 

4. Панел за управление 
5. Защитен капак на корпуса 
6. Корпус 
7. Входен вентилационен отвор 

Дисплей и бутони 
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1. ВКЛ/ИЗКЛ  За включване и изключване на уреда. Ако 
индикаторът под Filter reset мига, сменете 
филтъра. След като го смените, задръжте 

, за да изчистите дисплея. 

2. Скорост на вентилатора  Има три настройки за скоростта: I (слаба), 
II (средна) и III (бърза). 

3. Йонизатор/Сън  За включване и изключване на йонизатора 
или нощния режим. 

4. Таймер  За определяне на времето, през което да 
работи уреда преди да се самоизключи. 
Има три настройки: 2H (2 часа), 4H (4 часа) 
и 8H (8 часа).  

 
3. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
 

Разопаковане 
1. Отворете кашона. 
2. Извадете устройството отгоре без да махате опаковката. 
3. Махнете пластмасовата опаковка. Махнете комбинирания филтър 

от уреда (вж. „Смяна на филтъра“) и махнете опаковката му. 
Поставете филтъра обратно в уреда. 

4. Проверете уреда и кабела за повреда. 
 
Инсталация  

1. Поставете уреда на равна и твърда повърхност. 
2. Оставете свободно пространство около уреда от минимум 30 см. 
3. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани. 

 
4. РАБОТА С УРЕДА 
 

Включване 
1. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта. 
2. Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ , за да включите уреда. 

 

Забележка: При първоначално стартиране всички индикатори светват. 
Уредът се включва на най-ниска скорост на вентилатора и йонизаторът се 
активира. 
 
Скорост на вентилатора 
Има три настройки за скоростта: I (слаба), II (средна) и III (бърза).  

За превключване между тях използвайте бутон . Текущата скорост се 
свети на панела. 
 

Йонизатор/сън  
 Йонизатор Сън Забележка 
1 натискане ВКЛ ИЗКЛ Индикаторът за йонизация свети. 
2 натискания ВКЛ ВКЛ Индикаторът за йонизация свети. 

Индикаторът за сън примигва. 
3 натискания ИЗКЛ ВКЛ Индикаторът за йонизация изгасва. 

Индикаторът за сън примигва. 
4 натискания ИЗКЛ ИЗКЛ Индикаторът за сън изгасва. 
 

Ако режим Сън е включен, всички индикатори на панела автоматично се 
изключват след 10 секунди. За да деактивирате режим Сън, натиснете 
който и да е бутон на панела.  
 
Таймер 
Можете да използвате функцията, за да зададете времето, през което да 
работи уреда преди да се самоизключи. Има три настройки: 2H (2 часа), 4H 
(4 часа) и 8H (8 часа). 

 За да превключвате времето, натиснете бутон . Текущо 
зададения период свети на дисплея.  

 За да изключите таймера, задръжте натиснат бутон  докато 
индикаторът над него изгасне.  

 
Смяна на филтъра 
Трислойният филтър трябва да се сменява на всеки 4320 часа работа. 
Индикаторът за смяна на филтъра примигва, когато е нужна смяна.  

    
1. Изключете уреда от бутона и извадете щепсела от контакта. 
2. Махнете капака на корпуса (с магнитно захващане). Първо 

освободете горе, а после долу. 
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3. Извадете филтъра за предварителна филтрация, след което 
издърпайте комбинирания филтър като внимателно дръпнете за 
страничните ушенца. 

4. Поставете нов комбиниран филтър. Подравнете го правилно с 
ушетата. Поставете филтъра за предварителна филтрация.   

5. Поставете предпазния капак на корпуса докато не чуете клик. 
Първо закрепете магнитното захващане долу, а после горе.  

6. Включете щепсела в контакта и включете уреда като задържите 
бутон  за 5 секунди. Броячът за работни часове се нулира.  

 

Ако искате да сменявате филтъра през определен период от време (напр. 6 
месеца), използвайте стикера в горния край  на комбинирания филтър, за 
да си отбележите датата на смяна.  
 
5. ПОЧИСТВАНЕ 
 

Почистване на филтъра 
Редовното почистване на филтъра (веднъж месечно) е предпоставка за 
хигиенична и безпроблемна работа. Почистете комбинирания филтър с 
четков накрайник на прахосмукачка. За да направите основно почистване, 
извадете филтъра за предварителна филтрация и изчистете въглеродния 
филтър зад него и EPA филтъра в задната част, като отново използвате 
четков накрайник на прахосмукачка. Поставете филтъра за предварителна 
филтрация върху EPA филтъра. 
 

Въглероден филтър EPA филтър E 12 

  
Отпред Отзад 

 
Почистване на корпуса 
Почиствайте корпуса на уреда с влажна кърпа (с вода или мек почистващ 
препарат). Не използвайте разтворители или абразивни препарати.  
 
Съхранение 
Ако няма да използвате уреда продължително време, препоръчително е да 
го почистите и да го съхранявате в оригиналната опаковка.  
 
 

6. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

Проблем Причина Решение 
Уредът не се включва. Защитният капак на корпуса 

не е поставен правилно. 
Поставете капака 
правилно. 

Трислойният филтър не е 
поставен правилно. 

Поставете филтъра 
правилно. 

Щепселът не е включен в 
контакта. 

Включете щепсела в 
контакта. 

Няма достатъчна 
вентилация 

Филтрите са замърсени. Почистете филтрите. 
Някой от вентилационните 
отвори е блокиран. 

Уверете се, че 
вентилационните отвори 
не са блокирани. 

Уредът е шумен. Има чуждо тяло в някой от 
вентилационните отвори. 

Махнете чуждото тяло от 
вентилационния отвор. 

Филтрите са задръстени. Почистете филтрите.  
Филтрите не са поставени 
правилно. 

Поставете правилно 
филтрите. 

Уредът е поставен върху 
неравна повърхност. 

Поставете уреда върху 
твърда и равна повърхност.  

 
7. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА 

 

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

http://www.polycomp.bg/

