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O Luchtbevochtiger voor op reis 
Gebruikshandleiding
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Geachte klant, 
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige 
en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, 
lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht.
Neem deze gebruikershandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegan-
kelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Omvang van de levering
• Luchtbevochtiger met afneembaar bovenstuk en stoomuitlaat
• Netvoedingsadapter
• 2 adapters voor in de handel verkrijgbare waterflessen
• Schoonmaakborstel
• Opbergtas
• Deze gebruikshandleiding

 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 voort-
komende gevaren begrijpen.

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

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

u het vult of reinigt.
• Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het wor-

den verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden 
losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

NEDERLANDS
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Verklaring van symbolen
In deze gebruikshandleiding en op het typeplaatje worden de volgende symbolen gebruikt:

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

 LET OP  Waarschuwt voor mogelĳke schade aan het apparaat / de toebehoren of ma-
teriële schade, bijvoorbeeld door lekkend water.

 Aanwijzing Geeft belangrijke informatie aan.

  Het apparaat is dubbel geïsoleerd en is derhalve in overeenstemming met beschermingsklasse 2.

1. Veiligheidsrichtlijnen
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 daarom
–  alleen met het bijgeleverde netsnoer en de op de netvoeding aangegeven netspanning,
– nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn,
–  niet wanneer het is gevallen of wanneer water in het apparaat is gekomen.
Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van 
het apparaat uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de netvoeding 
uit het stopcontact te trekken. Steek de netvoeding nooit in of trek deze niet uit het stopcontact 
als u vochtige handen hebt. U mag het apparaat niet aan het netsnoer optillen of dragen. Zorg dat 
de kabels niet in aanraking komen met warme oppervlakken. Raak nooit een apparaat aan dat in 
het water is gevallen. Trek eerst onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 

Reparatie
 WAARSCHUWING
• Het onderstuk van de luchtbevochtiger mag niet worden geopend.
•  Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. 

Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor 
onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

•  Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant 
of een geautoriseerd servicepunt.

Aanwijzingen
 WAARSCHUWING
•  Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u eerst uw arts 

raadplegen voordat u de luchtbevochtiger gebruikt.
• Zorg dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.
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 LET OP
•  Zorg dat het toestel op een stevige ondergrond staat (zodat het niet kan kantelen) die bestand 

is tegen vocht en zorg dat het hoog staat en niet kan worden omgestoten.
•  Het apparaat mag niet op de vloer worden geplaatst om schade door de afgegeven stoom te 

voorkomen.
• De luchtbevochtiger mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. 
• Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.

Verwijdering
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw 
gemeente.

2. Voorgeschreven gebruik
Deze luchtbevochtiger is bedoeld voor de bevochtiging van de lucht in binnenruimten.

 WAARSCHUWING 
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fy-

sieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. Gebruik is alleen 
toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik.

• Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
• 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.

3. Kennismaking 
De mens brengt het overgrote 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:
• de slijmvliezen en lippen drogen uit;
• de ogen beginnen te branden;
• de kans op infecties en aandoeningen van de luchtwegen wordt groter;
• 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 raken ontstemd.
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Met deze luchtbevochtiger kunt u de binnenlucht bevochtigen - en wel overal: thuis, op reis of op kantoor. 
U hebt slechts een in de handel verkrijgbare kunststof waterfles nodig die u met de meegeleverde adapter 
als waterreservoir gebruikt. Hiermee en dankzij de compacte afmeting kan de luchtbevochtiger ook op 
reis worden meegenomen en kan hij ook worden gebruikt als de ruimte beperkt is. Dankzij de opbergtas 
hebt u alle toebehoren altijd bij de hand.

4. Apparaatbeschrijving
  1. Stoomuitlaat 
  2. Bovenstuk
  3. Flesadapter
  4. Netvoeding 
  5. Luchtuitlaat
  6. Afgiettuit 
  7. LED
  8. Ultrasoon membraan
  9. Onderstuk
10. Draaiknop 
11. Aansluiting voor netvoeding
12. Schoonmaakborstel

5. Bediening 
 LET OP
• Raak het ultrasone membraan nooit aan tijdens het bedrijf. 
•  Voeg geen etherische oliën en geurstoffen aan het water toe. Hierdoor kan de ultrasone bron 

beschadigd raken. 
•  Gebruik de luchtbevochtiger alleen als deze volledig is gemonteerd en foutloos werkt. 
•  Gebruik geen kunststof flessen van meer dan 0,5 liter of vul een fles maximaal met 0,5 liter. De 

luchtbevochtiger kan door de verhoogde waterdruk anders mogelijk overlopen. 
•  Gebruik deze luchtbevochtiger altijd met het bovenstuk en de stoomuitlaat om spatwater te 

voorkomen. 
• Gebruik nooit een andere vloeistof dan water.
•  Houd de veiligheidsinstructies en alle andere instructies in acht om beschadigingen te 

voorkomen.

Ingebruikname
• Verwijder het verpakkingsmateriaal.
• Controleer het apparaat, de netstekker en het netsnoer op beschadigingen.
•  Plaats de luchtbevochtiger op een effen, stabiel, kantelveilig oppervlak dat bestand is tegen vocht. 

Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger niet kan worden omgestoten.
•  Plaats de luchtbevochtiger op een verhoogde plaats, bijvoorbeeld een tafel, commode, stoel of nacht-

kastje. Het apparaat mag niet op de vloer worden geplaatst om schade door de afgegeven stoom te 
voorkomen.
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•  Controleer of het bovenstuk stevig op het onderstuk vastzit. Trek de stoomuitlaat naar boven, totdat 
hij voelbaar vastklikt. Hierbij moet u met een stevige draai door de weerstand bij de beginpositie heen.

•  Zorg ervoor dat de afgegeven stoom niet tegen de fles, muur, stopcontacten of andere voorwerpen 
is gericht en dat de luchtuitlaat altijd vrij blijft. 

•  Vul een kunststof fles van 0,5 liter met schoon leidingwater, gedestilleerd water of bronwater zonder 
koolzuur. Gebruik nooit koolzuurhoudend water. De fabrikant raadt ter voorkoming van kalkafzettingen 
het gebruik van gedestilleerd water aan. De watertemperatuur mag maximaal 50 °C bedragen om 
schade aan het apparaat te voorkomen.

•  Schroef een flesadapter stevig op een fles. U hebt de beschikking over twee adapters die op de meeste 
in de handel verkrijgbare kunststof flessen passen:

 1. schroefdraad ‘PCO 1810’ met schroefdraaddiameter van 28 mm en 
 2. schroefdraad ‘30/25’ met een schroefdraaddiameter van 30 mm.
•  Draai de fles om en steek de fles in het bovenstuk van de luchtbevochtiger. U mag de kunststof fles 

hierbij niet samendrukken. Het onderstuk wordt automatisch met water gevuld. 
•  Sluit één uiteinde van de netvoeding aan op de aansluiting van de luchtbevochtiger en het andere op 

een stopcontact. Zorg dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt. 
•  Draai de draaiknop met de wijzers van de klok mee (naar rechts) om de luchtbevochtiger in te schakelen.

Apparaat gebruiken en uitschakelen 
 LET OP
•  De directe omgeving van de luchtbevochtiger kan vochtig worden. Verlaag de bevochtingsca-

paciteit of zet het apparaat op een geschiktere plaats neer.
•  Bij hard water kan er een witte neerslag ontstaan. Gebruik in een dergelijk geval gedestilleerd 

water. 
•  Als het apparaat per ongeluk omvalt, kan er waterlekkage optreden, zelfs wanneer het apparaat 

is uitgeschakeld en niet is aangesloten. 
•  Controleer altijd de vochtigheid van de lucht in uw ruimte. Bij een intensieve, ononderbroken 

werking kan de ruimte te vochtig worden. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 
60%.

•  Door de draaiknop naar rechts te draaien, kunt u de bevochtigingscapaciteit traploos regelen tussen 
‘MIN’ en ‘MAX’. 

• De luchtuitlaat is blauw verlicht als er voldoende water aanwezig is.
• Als het apparaat in bedrijf is, worden het apparaat zelf en het water in het onderstuk warm.
• Als er niet voldoende water aanwezig is, wordt het apparaat uitgeschakeld (rode led). 
•  Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit als de luchtbevochtiger geen water meer bevat. 
•  Schakel het apparaat uit als u de fles met water wilt bijvullen. Vervang het water in de fles dagelijks, 

zodat er altijd vers water wordt gebruikt. 
•  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de luchtbevochtiger niet  gebruikt. 
• Verwijder het resterende water als u geen gebruik maakt van het apparaat.

6. Reiniging, onderhoud en opslag
Een wekelijkse reiniging en desinfectie is een voorwaarde voor een storingsvrij en hygiënisch gebruik.

 WAARSCHUWING
Schakel de luchtbevochtiger voor elke reinigingsbeurt uit. Trek de stekker uit het stopcontact.



7

 LET OP
• Dompel het onderstuk nooit onder in water. 
•  Belangrijk! Leeg het water zijlings uit de basis. Zorg ervoor dat er geen water doordringt in het 

apparaat, zoals via de luchtuitlaat of de draaiknop.
•  Reinig de fles en de luchtbevochtiger volledig wanneer het apparaat meer dan drie dagen niet 

is gebruikt.
• Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
• Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
•  Gebruik voor het reinigen uitsluitend een mild afwasmiddel of azijn/schoonmaakazijn.

Reinig alle onderdelen die met water in aanraking komen wekelijks. Laat het apparaat hiervoor ca. 
60 minuten afkoelen. 
Trek de stoomuitlaat helemaal uit het apparaat en trek het bovenstuk hierna naar boven toe van het 
apparaat af.
• Zorg ervoor dat het ultrasone membraan altijd vrij is van kalkafzettingen om een lange levensduur te 

waarborgen. Gebruik hiervoor altijd de reinigingsborstel en gebruik in de handel verkrijgbare ontkal-
kingsmiddelen. Laat ontkalkingsmiddelen voldoende lang inwerken om alle kalk- en vuilafzettingen 
los te weken. Kras nooit met puntige, harde voorwerpen op het ultrasone membraan om het niet te 
beschadigen. Spoel het onderstuk indien nodig uit. 

• Wrijf de binnenkant van het onderstuk met een doek droog. Gebruik een mild reinigingsmiddel. Spoel 
het onderstuk indien nodig uit. 

• Veeg de buitenkant van het onderstuk met een vochtige doek af.
• Reinig alle afneembare onderdelen, zoals de fles, de flesadapter, de stoomuitlaat en het bovenstuk, 

met een mild afwasmiddel of azijn/azijnreiniger. Spoel de onderdelen zorgvuldig af, met name de fles. 
• Flesadapter, stoomuitlaat en bovenstuk zijn vaatwasmachinebestendig. 

Droog de onderdelen met een zachte doek af en zet ze weer in elkaar als ze volledig droog zijn. 
Voor de opslag of het transport, bijvoorbeeld op reis, kunt u de opbergtas gebruiken.

7. Technische gegevens 
Afmetingen ca. 12 x 7,5 x 9 cm
Netspanning / -frequentie 100 – 240 V / 50/60 Hz
Nominaal vermogen 12 W
Ultrasoonfrequentie 1,7 MHz
Verdampingsvermogen  max. 80 ml/u
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com


