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Ръководство на потребителя за 
 ароматизатор Beurer LA 20 

 

I. Съдържание на опаковката: 
▪ 1 бр. ароматизатор Beurer LA 20 
▪ 1 бр. захранващ адаптер с USB връзка 
▪ 1 бр. USB кабел 
▪ 1 бр. измервателна кана 
▪ 1 бр. инструкции за употреба 

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че 
всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, 
че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. 
Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете 
се с търговеца от когото сте го закупили. 
 

II. Предназначение на уреда: 
Ароматизаторът Beurer LA 20 трябва да се използва само за подобряване 
на аромата на въздуха в закрити помещения. Устройството е 
предназначено за лична употреба у дома. 
 

III. Инструкции за безопасност 
▪ Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от хора с 

намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на 
опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани 
за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с 
произтичащите от това рискове при употреба. 

▪ Устройството не е играчка – дръжте го далече от деца! 
▪ Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца 

без родителски надзор.  
▪ Преди да приберете или почистите уреда го изключете от ел. 

захранване. 
▪ Не почиствайте уреда с почистващи препарати на базата на 

разтворители. 
▪ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може 

да се смени, уредът трябва да се изхвърли.  
▪ 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. 

▪ Дръжте опаковката на уреда далеч от обсега на деца. Опаковката на 
устройството представлява риск от задушаване!  

▪ Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, 
консултирайте се с вашия лекар преди да използвате устройството. 

▪ Ако започнете да чувствате неразположение докато уреда работи го 
изключете незабавно и проветрете стаята добре.  

▪ Дръжте устройството далеч от деца и от животни. 
▪ Уредът трябва да се използва само с препоръчаните изпарители. 

Употребата на други вещества може да доведе до риск от натравяне с 
токсини или до пожар.  

▪ Ароматните масла не бива да влизат в директен контакт с очите или 
кожата ви и не бива да бъдат поглъщани. 

▪ Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, 
проверете дали местното мрежово напрежение съответства с 
посоченото напрежение на уреда. 

▪ Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов 
удар.  

▪ Не използвайте уреда по време на бури – риск от токов удар.  
▪ Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете 

уреда и го извадете от електрическата мрежа. 
▪ В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го 

държите чрез кабела – риск от токов удар! 
▪ Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни 

помещения – риск от токов удар! 
▪ Никога не потапяйте устройството във вода или други течности. В 

случай, че то е изпуснато във вода незабавно го изключете от контакта. 
В никакъв случай не бъркайте във водата, за да го извадите докато е в 
ел. захранване. Риск от токов удар! 

▪ Не изпускайте и не удряйте това устройство. 
▪ Не прегъвайте и повреждайте кабела. Дръжте го далеч от вода, пара 

или други течности – риск от токов удар! 
▪ Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от 

оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на 
уреда става невалидна. 

▪ Никога не използвайте уреда под одеяла или кърпи – риск от пожар. 
▪ Никога не поставяйте уреда в близост до леснозапалими субстанция – 

риск от пожар!  
▪ Не вкарвайте никакви предмети в корпуса на уреда. 
▪ Уверете се, че кабелът на уреда не представлява риск от спъване. 
▪ Не поставяйте предмети върху устройството. 
▪ Пазете уреда от високи температури. 
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▪ Не поставяйте уреда близо до повърхности, които са чувствителни към 
намокряне. Дори при изключен уред, ако го бутнете е възможно 
количество течност да изтече от него. 

▪ В близост до уреда може да се появи известно количество влага. 
▪ Ако в уреда има варовита вода тя може да остави бели следи. 
▪ Поставете уреда, така че парата, която излиза от него да не е насочена 

директно към обекти. 
▪ Не поставяйте уреда на пода. Поставете го върху по-висока повърхност, 

например шкаф или чекмедже. 
▪ Ако не използвате устройството го изпразвайте от водата в него.  
▪ Резервоарът за вода и капакът са изработени от материали, които са 

устойчиви на масла. Дръжте ароматните масла далеч от другите части 
на уреда, тъй като те могат да се повредят от определени съставки в 
маслата. 

 
IV. Описание на уреда: 

1. Отвор за пара 
2. Външен капак 
3. Резервоар за вода 
4. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. 
5. Гнездо за USB кабел 
6. USB кабел 
7. Захранващ адаптер с 

връзка 
 

V. Употреба: 
Първоначална употреба 
▪ Слагайте вода в уреда само когато е изключен от контакта. 
▪ Никога не пълнете устройството, когато капакът е все още на него. 
▪ Използвайте само ароматни масла на водна основа с уреда. 
▪ Отворете картонената опаковка, отстранете цялото опаковъчно фолио 

и проверете устройството за повреди. 
▪ Контейнерът за вода трябва да бъде почистван всеки път преди да 

поставите ароматно масло в него. 
 
1. Дръпнете външния капак нагоре, за да го махнете (фиг.1). 
2. Напълнете измервателната кана и внимателно напълнете резервоара за 

вода до маркировката Макс (фиг.2). 
3. Сложете 3 до 5 капки от маслото на водна основа, което искате да 

използвате (фиг.3). 
4. Сложете външния капак (фиг.4). 

5.  Свържете USB кабела в гнездото за USB кабел на устройството. (фиг. 5). 

 

 
 

Употреба : 
▪ Натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите ароматизатора. 
▪ Уредът има три режима на работа: 

1. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ веднъж → ароматизатора се включва → 
Светлината с промяна на цвета се включва. 

2. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти → ароматизатора се включва 
→ Светлината с промяна на цвета не се включва. 

3. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ три пъти → ароматизатора се изключва 
→ Светлината с промяна на цвета се изключва. 

Ако по време на работа водата в резервоара свърши, уредът се изключва 
автоматично след няколко секунди. 
 
Източник на захранване: 
Изходната мощност трябва да бъде поне 5 V, 1 A. Слабото захранване ще 
намали производителността на ароматизатора. Например може да 
използвате лаптоп за захранване на ароматизатора, но захранването от 
компютър не е достатъчно.  
 
След употреба: 
▪ Извадете уреда от eл. захранване. 

Фигура 2 
Фигура 3 Фигура 1 

Фигура 4 Фигура 5 
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▪ Махнете горния капак на уреда и 
изсипете водата, която е останала 
в резервоара. 

▪ Почистете уреда по описания 
начин.  

 
 

VI. Почистване: 
▪ Изключвайте уреда преди всяко почистване. 

Уверете се, че кабелът за захранване е изваден 
от контакта.  

▪ Изсипете останалата вода от резервоара за 
вода. 

▪ Използвайте мека влажна кърпа, за да 
почистите уреда, резервоара и останалите 
части. 

▪ Не използвайте абразивни и корозивни 
почистващи препарати. 

▪ За да почистите ултразвуковата мембрана 
(фигура А) трябва да махнете ултразвуковата 
капачка (фигура Б) като я завъртите обратно на 
часовниковата стрелка. След това почистете 
мембраната и върнете капачката обратно като 
я завъртите по посока на часовниковата 
стрелка. 
 
Махане на варовика от ултразвуковата мембрана: 
Варовиковата вода може да се натрупа в устройството и най-вече в 
ултразвуковата мембрана. Трябва да премахвате натрупания варовик 
редовно. 
Трябва да поставите няколко капки обезмаслител, след което да 
изчакате между 2 и 5 минути, за да подейства.  
Изплакнете контейнера с чиста вода.   
 

VII. Разрешаване на проблеми: 
Проблем Възможни причини Разрешение 
От уреда не излиза 
пара. 
 

Уредът не е включен в 
контакта. 
 

Включете го. 

Няма достатъчно вода 
в резервоара. 

Долейте вода, така че 
да стига до 
означението Макс. 

Има прекалено много 
вода в резервоара. 

Излейте част от 
водата, така че да не 
надвишава 
означението Макс.  

Изходът за пара е 
блокиран от нещо. 

Проверете дали 
изходът за пара не е 
блокиран от нещо. 

Водата е прекалено 
студена.  

Налейте топла, но не 
гореща вода. 

Въздушни балончета 
под/върху 
ултразвуковата 
капачка.  

Махнете 
ултразвуковата 
капачка и я поставете 
обратно. 

Ако не може да намерите разрешение на проблема в тази таблица, моля 
потърсете помощ от отдел обслужване на клиенти.  
 

VIII. Регулаторна информация: 
 

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на 
експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране 
или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  
 
Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда. 
 
Уредът отговаря на приложимите европейски и национални 
директиви . 
 

IX. Гаранционни условия: 
В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

Фигура А 

Фигура Б 
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3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 

на транспорт до сервизния център. 
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 

(маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 

от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 
 
Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303639569?a=%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2060629_BEU.html

