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Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later 
gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwij-
zingen in acht.

      WAARSCHUWING
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en 

door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens 
of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder 
toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het 
apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, 

tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het 

vult of reinigt.
• Bij gebruik met ingeschakelde waterverdamping is de vrijkomende 

stoom heet – u kunt zich hieraan verbranden.
• Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden 

verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losge-
koppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige 
en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstem-
peratuur, hartslag, zachte therapie, massage, beauty, lucht en baby.
Met vriendelijke groet, 
Uw Beurer-team

Kennismaking
De mens brengt het grootste deel van zijn tijd in gesloten ruimten door. Voor een ideale binnenlucht wordt een 
relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60% aangeraden. Vooral in de winter is deze waarde vaak lager, omdat 
tijdens het luchten koude lucht met een lage luchtvochtigheid naar binnen stroomt en hier wordt opgewarmd.
Deze droge lucht absorbeert vocht en droogt de slijmvliezen en de huid, maar ook meubels uit.
Een te droge binnenlucht heeft een reeks negatieve effecten:
• Slijmvliezen en lippen drogen uit
• De ogen beginnen te branden
• Infecties en aandoeningen van de luchtwegen worden erger
• U voelt zich loom, vermoeid en kunt zich slecht concentreren
• Huisdieren en kamerplanten hebben last van de droge lucht
• Het wordt stoffiger
• Textiel gemaakt van synthetische vezels, zoals tapijten en synthetische vloeren, wordt statisch
• Houten meubilair en voornamelijk houten vloeren kunnen schade oplopen
• Muziekinstrumenten moeten steeds opnieuw worden gestemd

NEDERLANDS
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Inhoud

Let op: het gebruik van deze luchtbevochtiger kan er ook toe leiden dat de ruimte overbevochtigd wordt, 
bijvoorbeeld als
• u het apparaat op een hoge vermogensstand gebruikt,
• de afgegeven vochtigheid niet uit de ruimte weg kan,
• er reeds sprake is van een hoge luchtvochtigheid.
Controleer de luchtvochtigheid indien mogelijk met behulp van een hygrometer.

Functies van het apparaat
De luchtbevochtiger LB 55
•  Bevochtigt de lucht met warmwaterdamp, zeer hygiënisch
•  Heeft de volgende bevochtigingscapaciteit: 200 ml/h en 400 ml/h
•  Is geschikt voor ruimten met een oppervlak tot 50 m2

•  Heeft een uitneembaar waterreservoir van 6 liter
•  Is beveiligd tegen oververhitting
•  Wordt automatisch uitgeschakeld als er geen water meer beschikbaar is
•  Controlelampje groen: apparaat in gebruik
•  Controlelampje rood: waterreservoir leeg
•  Kan afhankelijk van de hardheid van het water met kalkpads worden gebruikt om sterke kalkaanslag te 

voorkomen.

1. Omvang van de levering
Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het 
apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd 
zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te 
gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
• Luchtbevochtiger
• 15 reservekalkpads
• Deze gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen
Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden 
de volgende symbolen gebruikt:

WAARSCHUWING
Waarschuwt voor mogelijke situaties met verwondingsrisico’s of gevaar voor uw gezondheid.

LET OP
Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de 
toebehoren.

Productinformatie
Verwijzing naar belangrijke informatie

20

PAP
Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen.
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Instructie lezen

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

CE-markering
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Eura-
ziatische Economische Unie (EEU).

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden 
tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze 
ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen met het apparaat over.

WAARSCHUWING
Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.

Stroomstoten

 WAARSCHUWING
Net als elk elektrisch apparaat moet ook deze luchtbevochtiger voorzichtig en bedachtzaam worden 
gebruikt om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen. 
•  Gebruik het apparaat alleen met de op het apparaat aangegeven netspanning (het typeplaatje bevind 

zich aan de onderkant van de basis).
•  Sluit het netsnoer alleen aan op het stopcontact, wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
•  Gebruik het apparaat nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
•  Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of wanneer water in het apparaat is gekomen.
•  Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
•  Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het 

stopcontact. 
•  Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken. 
•  Til het apparaat nooit op en draag het nooit aan het netsnoer. 
•  Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
•  Zorg dat de netsnoeren niet in aanraking komen met warme oppervlakken.
•  Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
•  Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes (bijvoorbeeld nooit in de badkamer, in de sauna, 

enzovoort).
•  Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek eerst onmiddellijk de stekker uit het 

stopcontact. 
•  Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

Brandgevaar

WAARSCHUWING
Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruikshandleiding kan brand veroorzaken!
Gebruik de luchtbevochtiger daarom
• niet onder een afdekking zoals een deken, kussen, ...
• niet in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.
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Kans op verbranding

WAARSCHUWING
• De vrijkomende stoom is heet!
• Houd uw handen en gezicht tijdens het gebruik in geen geval boven de draaibare stoomsproeier [1].
• Vermijd contact met warme oppervlakken.
• Probeer de stoomtoren [3], de stoomsproeier [1] of de kalkpad [4] niet tijdens het gebruik of binnen 15 

minuten na het uitschakelen van het apparaat en het uittrekken van de stekker te verwijderen. Deze 
onderdelen mogen alleen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd.

• Omdat er in deze luchtbevochtiger hoge temperaturen aanwezig kunnen zijn, moet u de benodigde 
veiligheidsmaatregelen treffen, vooral bij aanwezigheid van kinderen. Plaats het apparaat bovendien 
op een voor kinderen onbereikbare plaats.

Gebruik

LET OP
• Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld en de stekker moet 

uit het stopcontact worden gehaald.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant 

is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
• Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
• Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
• Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
• Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
• Vermijd waterschade door zorgvuldig gebruik (bijv. waterschade door spatwater op houten vloer).
• Als het apparaat per ongeluk omvalt, kan er waterlekkage optreden, zelfs wanneer het apparaat is 

uitgeschakeld en niet is aangesloten.
• De directe omgeving van de luchtbevochtiger kan vochtig worden.
• Bij hard water kan er een witte neerslag ontstaan.
• Plaats het apparaat niet op de vloer, maar op een verhoogde ondergrond (bijvoorbeeld een tafel 

of een kast).
• Plaats het apparaat zodanig dat de stoomuitlaat niet op voorwerpen is gericht.
• Verwijder het resterende water als u geen gebruik maakt van het apparaat.
• Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
• Plaats het apparaat op een ondergrond die niet gevoelig is voor water.

Bewaren en onderhoud

 LET OP
• Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat en op het snoer [11] of de stekker terechtkomt.
• Schakel het apparaat altijd uit als het waterreservoir [8] leeg is of als u het apparaat niet gebruikt.
• Trek de stekker [11] uit het stopcontact en maak het apparaat schoon als u het apparaat langere tijd 

niet gebruikt.
• Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, zoals ovens, verwarmingen of direct zonlicht.
• Bewaar geen benzine of andere licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat.

Reparatie

 WAARSCHUWING
• Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Onjuiste 

reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties 
naar een servicepunt of een erkende dealer.
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4. Voorgeschreven gebruik
Deze elektrische luchtbevochtiger is bedoeld voor het hygiënisch, geurloos en bacterievrij bevochtigen van 
woon- en werkruimten en is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. 

 WAARSCHUWING
– Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u uw arts raadplegen 

voordat u de luchtbevochtiger gebruikt.
– Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant 

is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

5. Beschrijving van het apparaat
Luchtbevochtiger

1
2

3 7

8

9

10

12

13

11

4

5

6

1 Stoomsproeier

2 Afdekking

3 Stoomtoren

4 Kalkpad
(onder de stoomtoren in de heetwaterkamer)

5 Heetwaterkamer
(onder de stoomtoren, niet weergegeven)

6 Behuizing van de luchtbevochtiger

7 Handvatten van het waterreservoir

8 Waterreservoir, inhoud: 6 liter

9 Reservoirdop met ventiel

10 Weergave van het waterpeil

11 Snoer met stekker

12 Bedieningspaneel (zie ook onderstaande  
afbeelding)

13 Zwart luchtfilter

Bedieningspaneel

I
II

A C

DB

A Rood controlelampje brandt als het waterreservoir 
leeg is.

B  Groen controlelampje brandt als de luchtbevochtiger 
ingeschakeld is.

C Stoomtoets voor het regelen van de luchtvochtigheid
• Toets ingedrukt: ca. 400 ml/h (veel stoom)
• Toets niet ingedrukt: ca. 200 ml/h (weinig stoom)

D ON/OFF-toets voor het in- en uitschakelen van de 
luchtbevochtiger
• Toets ingedrukt: apparaat is ingeschakeld
• Toets niet ingedrukt: apparaat is uitgeschakeld
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6. Ingebruikname
• Open de doos.
• Verwijder al het plastic.
• Controleer het apparaat, de netstekker en het netsnoer op beschadigingen.

Voor het eerste gebruik reinigen
Om hygiënische redenen adviseren wij u de behuizing van de luchtbevochtiger [6], het waterreservoir [8] en 
de kalkpad [4] voorafgaand aan het eerste gebruik grondig uit te spoelen met koud water. Ga daarbij te werk 
zoals beschreven in hoofdstuk 8 “Reinigen en opbergen”, paragraaf “Apparaat reinigen”.

Waterreservoir vullen
Vul het waterreservoir [8] als u het apparaat in gebruik wilt nemen of als het rode controlelampje [A] brandt, 
wat aangeeft dat het waterpeil te laag is.

 LET OP
• Gebruik uitsluitend schoon leidingwater om het waterreservoir [8] te vullen.
• Voeg in geen geval iets toe aan het water.
• Zorg ervoor dat de reservoirdop [9] met afdichting aan de onderzijde van het waterreservoir [8] goed 

gesloten is, voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
• Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de 

reservoirdop [9] van het waterreservoir [8].
• Spoel het waterreservoir [8] uit met schoon water.
• Vul het waterreservoir [8] met koud leidingwater.
• Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
• Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

Luchtbevochtiger plaatsen

 LET OP
Plaats het apparaat zodanig dat de draaibare stoomsproeier [1] niet direct op een muur is gericht. De 
vrijkomende vochtigheid kan de muur en met name het behang beschadigen.
• Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, stevige ondergrond die niet gevoelig is voor water.
• Leg het netsnoer [11] zo neer dat het apparaat niet kan worden omgegooid.

7. Gebruik

 LET OP
Controleer altijd de luchtvochtigheid van uw binnenlucht. Bij intensieve, ononderbroken werking kan 
de ruimte te vochtig worden. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 60%.

Apparaat inschakelen

 LET OP
• Schakel de luchtbevochtiger nooit in zonder waterreservoir [8] of stoomtoren [3].
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Druk op de ON/OFF-toets [D] om de luchtbevochtiger in te schakelen. Het groene controlelampje 

[B] brandt.
• Nog voor aanvang van de stoomafgifte: draai de stoomsproeier [1] zodanig dat de stoom in de 

gewenste richting uit het apparaat wordt gesproeid.
• Na enkele minuten start het apparaat met de afgifte van stoom. Het groene controlelampje [B] brandt 

zolang het apparaat ingeschakeld en op het lichtnet aangesloten is.
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Hoeveelheid stoom instellen
• Stel de hoeveelheid stoom in met de stoomtoets [C]. 

Stand I: weinig stoom (ca. 200 ml/h) 
Stand II: veel stoom (ca. 400 ml/h)

Na enkele minuten start het apparaat met de gewijzigde afgifte van stoom.

Apparaat uitschakelen

 Aanwijzing
• Het apparaat is geschikt voor ononderbroken gebruik. Toch adviseren wij u het apparaat niet gedu-

rende langere tijd zonder toezicht te gebruiken (’s nachts).
• Als het waterreservoir leeg is, wordt het apparaat in de slaapstand geschakeld.

Druk op de ON/OFF-toets [D] om het apparaat uit te schakelen. Het groene controlelampje [B] gaat uit.

8. Reiniging en onderhoud
Overzicht
De luchtbevochtiger moet regelmatig gereinigd en ontkalkt worden, zodat resten uit het water (bijv. kalk) 
zich niet in het apparaat kunnen afzetten. Alleen zorgvuldig onderhoud zorgt voor een maximale stoompro-
ductie, optimale hygiëne en een lange levensduur van de luchtbevochtiger. In de volgende tabel vindt u alle 
benodigde maatregelen:

 WAARSCHUWING
Voordat u uw luchtbevochtiger reinigt of ontkalkt:
• moet u altijd de stekker [11] uit het stopcontact trekken,
• moet u wachten tot het apparaat volledig is afgekoeld.

 LET OP
Reinig de luchtbevochtiger en de afzonderlijke onderdelen niet in een vaatwasmachine.

Wanneer moet ik … welk onderdeel … op welke wijze        
onderhouden?

Een keer per week Binnenzijde van het 
apparaat

Zie hoofdstuk 8, paragraaf 
“Apparaat reinigen”.

•  Afdekking [2]
•  Stoomsproeier [1] en 

stoomtoren [3]
•  Waterreservoir [8] en 

reservoirdop [9]

Buitenzijde van de 
behuizing [6]

Afhankelijk van hoe vuil deze is, maar 
minstens een keer per week

Kalkpad [4] Zie hoofdstuk 8, paragraaf 
“Apparaat reinigen”.

Afhankelijk van de hardheid van het 
water, maar uiterlijk na elk bevochti-
gingsseizoen

Kalkpad [4] Zie hoofdstuk 8, paragraaf 
“Apparaat reinigen”, 
“Kalkpad vervangen”.

Bij hardheidsgraad II (7 tot 14° dH) 
van het water adviseren wij u het 
apparaat elke week te reinigen. Rei-
nig het apparaat uiterlijk als de heet-
waterkamer [5] met een laagje kalk 
is bedekt.

Apparaat Zie hoofdstuk 8, paragraaf 
“Apparaat ontkalken”.
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Voor het reinigen en ontkalken
Apparaat loskoppelen van het lichtnet
• Schakel het apparaat uit met de ON/OFF-toets [D]. Het groene controlelampje [B] gaat uit.
• Trek de stekker [11] uit het stopcontact en wacht minstens 15 minuten tot de luchtbevochtiger volledig 

is afgekoeld.

Apparaat uit elkaar halen
• Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
• Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de reser-

voirdop [9] van het waterreservoir [8].
• Trek de stoomtoren [3] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Haal de stoomsproeier [1] van de stoom-

toren [3].
• Verwijder de kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5].

Apparaat reinigen
Binnen- en buitenzijde van het apparaat reinigen

 WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat elektrische onderdelen niet in aanraking komen met water.
• Houd het apparaat in geen geval onder stromend water en dompel het apparaat niet onder in water.
• Giet eventueel resterend water in het apparaat weg. Pak het apparaat daarvoor met beide handen 

vast en giet het water via de zijkant uit het onderste deel.
• Spoel de binnenzijde van het apparaat grondig uit met schoon water.
• Veeg de buitenzijde van de behuizing van de luchtbevochtiger [6] schoon met een vochtige doek en 

een mild reinigingsmiddel.

Afzonderlijke onderdelen reinigen
• Spoel de kalkpad [4] uit met schoon water. Verwijder hardnekkige kalkaanslag door de kalkpad [4] eerst 

in een verdunde azijnoplossing te leggen. Als de kalkpad [4] hard is en niet meer gebogen kan worden, 
moet u de kalkpad vervangen (zie de volgende paragraaf “3. Kalkpad vervangen”).

• Reinig de volgende afzonderlijke onderdelen grondig met afwasmiddel en warm water. Verwijder de res-
ten van reinigingsmiddelen grondig.

• Waterreservoir [8] en reservoirdop [9]. 
Zorg ervoor dat het ventiel bij het reinigen van de reservoirdop [9] niet beschadigd raakt!

• Stoomtoren [3] en stoomsproeier [1].
• Afdekking [2].

Kalkpad vervangen

 Aanwijzing
• Kalkpads zijn verkrijgbaar bij het servicepunt of bij de dealer.
• Verwijder de gebruikte kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5]. Gooi de kalkpad met het gewone huis-

vuil weg.
• Giet eventueel resterend water in het apparaat weg.
• Gebruik een nieuwe kalkpad [4].
• Spoel de nieuwe kalkpad [4] uit met schoon water en plaats de pad in de heetwaterkamer [5].
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Apparaat ontkalken
Luchtbevochtiger ontkalken

 Aanwijzing
• Probeer kalkaanslag in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen te verwijderen. De luchtbevoch-

tiger kan daardoor beschadigd raken of een lekkage krijgen.
• Neem ook de instructies van de fabrikant van de ontkalker in acht.
• Gebruik een normale, in de handel verkrijgbare ontkalker.
• Vul de heetwaterkamer [5] tot aan de rand met ontkalkeroplossing.
• Laat de ontkalkeroplossing inwerken tot de kalk is losgekomen.
• Giet de ontkalkeroplossing weg. Kantel het apparaat naar de zijkant en verwijder zo de ontkalker-

oplossing.
• Spoel het apparaat grondig uit met schoon water.

Na het reinigen en ontkalken
Kalkpad plaatsen
• Plaats de gereinigde kalkpad of de reservekalkpad [4] in de heetwaterkamer [5].

Apparaat in elkaar zetten
• Plaats de stoomtoren [3] weer in de luchtbevochtiger. Druk de stoomsproeier [1] in de opening bovenin 

de stoomtoren [3].
• Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
• Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

9. Toebehoren en reserveonderdelen
Ga voor bijbehorende producten naar www.beurer.com of neem contact op via het betreffende servicepunt 
in uw land (zie de lijst met servicepunten).
De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Omschrijving Artikel-/bestelnummer

10 x Kalkpad 163.141

10. Wat te doen bij problemen

Probleem Oorzaak Oplossing
Geen stoomafgifte. Het apparaat is niet aangesloten op het 

lichtnet.
Steek de stekker [11] in het stop-
contact en schakel het apparaat in.

Waterreservoir [8] leeg. Vul het water bij.

Waterreservoir [8] niet correct geplaatst. Plaats het waterreservoir [8] correct.

Apparaat heeft een 
lekkage.

Waterreservoir [8] heeft een lekkage. Vervang het waterreservoir [8].

Waterreservoir [8] niet correct gesloten. Sluit de dop [9] correct.

Stoomtoren [3] niet of niet correct 
geplaatst.

Plaats de stoomtoren [3] correct.

Vertraagde
stoomafgifte.

Zeer koud water in het waterreservoir [8]. Gebruik warmer water.

Ernstige kalkaanslag in het apparaat. Ontkalk het apparaat.



11

Rood controlelampje 
[A] brandt.

Waterreservoir [8] leeg. Vul het water bij.

Ventiel van de reservoirdop [9] is bedekt 
met vuil.

Reinig het ventiel.

Ernstige kalkaanslag in het apparaat. Ontkalk het apparaat.

Waterreservoir [8] niet correct gesloten. Sluit de dop [9] correct.

Waterreservoir [8] niet correct geplaatst. Plaats het waterreservoir [8] correct.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

11. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil 
worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. 
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische appa-
ratuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

12. Technische gegevens
Nominaal vermogen 365W

Nominale spanning 230V / 50Hz

Inhoud waterreservoir Ca. 6 liter

Verdampingsvermogen Stand I: ca. 200 ml/h
Stand II: ca. 400 ml/h

Beveiliging tegen overver-
hitting

Middels een thermostaat

Beveiliging tegen droog-
lopen

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er onvoldoende water in 
de verwarmingskop aanwezig is. Het apparaat stelt het waterpeil vast met 
behulp van een sensor.

Schakeling 2 standen

Gewicht ca. 3,0 kg

Afmetingen (b / h / d) 310 / 230 / 350 mm

Aansluiting Vast netsnoer, ca. 1,4 m lang

13. Garantie / Service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna 
genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper 
uit de koopovereenkomst met de koper onverlet. 
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte 
product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper 
uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
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Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig 
de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis ver-
vangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie 
de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen. 

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij 
het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn. 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper 
- een kopie van de factuur/aankoopbon en 
- het originele product 
aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld 

batterijen, accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebeho-
ren); 

- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing 
gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een 
niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn; 

- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit 

productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan). 

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com


