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1. Bezpečnostné pravidlá 
Pred použitím si pozorne prečítajte a dodržujte nasledujúce pokyny. 

Pokyny si uschovajte.  

 
Na prístroji a v tejto príručke sa nachádzajú nižšie uvedené výstražné symboly. Upozorňujú 
vás na riziko poškodenia prístroja alebo na možné vážne zranenie používateľa. 

Význam týchto symbolov :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
    Referencie 
    Označenie 

      
    Údajte výrobcu 

 

 

Sériové číslo 
Dátum výroby 
Napájanie 
Spotreba 
Poistky 

 

 

 

Symboly/ Upozornenia 

 

 

 
Riziko 

elektrického alebo 
elektrostatického šoku 

 

Riziko UV žiarenia 

 

Prečítajte si 
inštrukcie 

DEEE/ WEEE 

Uzemnenie 
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Upozornenie :  
 

Táto príručka uvádza len základné bezpečnostné pravidlá a riziká týkajúce sa  manipulácie s 
prístrojom. Pri akomkoľvek narábaní s ním konajte uvážene a dbajte na svoju bezpečnosť.  
 

Riziko elektrického šoku  
 

Výstraha : Tento prístroj musí byť pripojený  výlučne do uzemnenej siete. 

Aby ste predišli zraneniam, umiestnite prístoj mimo dostahu detí. 

Pred použitím skontrolujte stav napájacích káblov. Poškodený kábel musí byť ihneď 
nahradený novým. Káble nikdy neskracujte ani nepredlžujte. 

Pred akýmkoľvek zásahom do prístroja ho odpojte  od zdroja elektrickej energie. 
 

Výstraha: Nemeňte súčiastky zariadenia, mohli by ste ho tak poškodiť alebo ohrozíť 
okolie. 

 V prípade poruchy alebo údržby prístroja smie do mechanizmu zasahovať  len 
kvalifikovaný personál. 

V prípade akýchkoľvek porúch vypnite prístroj a odstavte ho od zdroja napätia, potom 
kontaktujte záručný a pozáručný servis. 

 
 
Riziko elektromagnetického rušenia  

Tento prístroj spĺňa požiadavky CEM podľa IEC 60601-1-2 :2007/F1 :2010 a je v súlade s 
normami elektrického napätia v Európe, USA, Kanade a so štátnymi špecifikáciami noriem: 
 
NF EN 60601-1-2 :2007 
SS-EN 60601-1-2 :2007 et SS EN 60601-1-2 C1 :2010 
CAN/CSA-C22.2-N°60601-1-2:08 (IEC60601-1-2:2007) 

Všetko príslušenstvo umiestnené v blízkosti prístroja musí zodpovedať požiadavkám CEM 
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- Riziko UV žiarenia 

 
Upozornenie : Aby ste sa vyhli riziku zásahu ultrafialovým žiarením, neotvárajte prístroj, 
pokiaľ je pod napätím a zapnutý. Pred zásahom či údržbou prístroj odpojte zo siete. 

NEREŠPEKTOVANIE TÝCHTO POKYNOV MôŽE SPôSOBIŤ POŠKODENIE PRÍSTROJA A 
VÁŽNE ZRANENIA POUŽÍVATEĽA. 

 
 

2. Váš BW60L    
 

Prístroj BEEWAIR  BW60L využívajúci patentovanú technológiu DBD-lýzy®  umožňuje rozložiť 
uhlíikové reťazce (znečisťujúce látky, vírusy, baktérie, pachy, alergény, COV,...). 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výboj na fotokatalytickej dielektrickej bariére vytvára voľné radikály, ktoré okamžite rozkladajú 
všetky uhlíkové reťazce molekúl nachádzajúcich sa v reaktore. Potom ich opätovne poskladajú na 
stabilné molekuly prirodzene prítomné vo vode (H2O) a vo vzduchu: kyslík (O2), dusík (N2) a oxid 
uhličitý (CO2). 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modely BW 60LG* a BW60LW* sú schopné odstrániť znečistenie, kontamináciu a zápach zo 
vzduchu o objeme 40m3 za hodinu. 

 
Laboratórne skúšky potvrdzujú, že prístroje dokážu znížiť výskyt patogénnych zárodkov o viac než 
99,9% už za 1hodinu. Ďalej sú ochranou pred alergénmi a ochoreniami krížovou kontamináciou, 
odstraňujú COV zo vzduchu a ničia pachy organického pôvodu. 
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Z medicínskeho hľadiska je výsledkom činnosti prístroja odstránenie : 
 

• vírusov : adenovírus, chrípkový vírus H1N1,  koronavírus MERS 

• baktérií : Staphylococcus aureus, Escherichia coli ; 

• plesní 

* Rozdiel modelov  BW60LG a BW60LW spočíva len vo farbe vonkajšieho krytu : model BW60LG 
je šedý a model BW60LW je biely. Okrem farby majú rovnaké vlastnosti a funkcie. 
 
 

Vlastnosti : 
• IP 20 
• Dnu je vháňaný vzduch  
Rozmery :  
• Výška 65 cm 
• Šírka 24 cm 
• Hĺbka 16 cm 
 
Hmotnosť :   9,5 Kg   
Napájanie:   220/230 Volts AC – 50/60Hz 
Spotreba:   40Wh 
Spotreba energie :  43VA 
Poistky :   5*20mm T 1,25A H 250V 
 
Údržba: 

• Modul DBD-Lýza ® : 20 000 hodín (alebo 2  roky) 

• Predfilter : jedenkrát ročne 

Podmienky používania tohto prístroja: Teplota vzduchu medzi 4 a 40°C, atmosferický tlak medzi 
746 a 1013hPa,  vlhkosť vzduchu 25% -75% a hodnota kyslíka 5 % pre obytné budovy alebo priestory 
určené na aktvity za prítomností ľudí a/alebo zvierat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
1 : Mode Automatique ou Manuel 
2 : Mise en route des LED 
3 : Marche / Arrêt 
4 : Poignée de transport 

1 
 
2 
 
3 
 

 

Entrée d’air 

Sortie d’air 

4 

 

Vstup vzduchu 

Výstup vzduchu 

Výber režimu 

Zapnutie/vypnutie 
LED osvetlenia 

Zapnutie/vypnutie 
prístroja 

Rúčka na prenos 
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3. Inštalácia prístroja 
 

3.1 Umiestnenie 

Prístroj môže byť umiestnený dvomi spôsobmi : buď zavesený na stene vo výške 
približne 1,50 m od zeme (zavesiť ho môžte pomocou úchytov nachádzajúcich sa na zadnej 
strane prístroja ) - prístroj bude vo vertikálnej polohe, alebo ho môže položiť na pevný poklad s 
rovným povrchom ideálne v strednej výške steny, aby ste predišli pádu prístroja. 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že sieťové napätie v miestnosti, kde prístroj umiestnite, 
zodpovedá požiadavkám, na ktoré upozorňujú symboly na prístroji. Prístroj musí byť 
umiestnený v čistej a vetranej miestnosti, zavesený na stene alebo položený na rovnej 
ploche. Teplota, atmosférický tlak a vlhkosť musia zodpovedať normám. 

 

Pri umiestňovaní prístroja dbajte na to, aby okolo miest, kadiaľ  vzduch vchádza a vychádza, 
bolo dostatok voľného priestoru. 

Umiestnenie prístroja na stenu si vyžaduje skúseného a školeného technika, nakoľko ide o 
elektrický prístroj a hrozí riziko zasiahnutia ultrafialovým žiarením. 

Overte si, či nosnosť steny, na ktorú prístroj umiestnite,  zodpovedá jeho hmotnosti (9,5 kg). 

 
 
 
Prenos a skladovanie 

Prístroj po obdržaní odbaľte a nechajte ho v miestnosti, kde ho budete používať, asi 30 minút pred prvým 
spustením, aby sa vnútorná teplota prístroja a teplota vzduchu v miestnosti vyrovnali. 
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Miestnosť, kde prístroj umiestnite, musí spĺňať tieto parametre: 

Teplota vzduchu: 4°C - 40°C 

Vlhkosť vzduchu: 10% - 90% 

Tlak vzduchu: 746  - 1013 hPa 

Pri preprave prístroja je dôležitá teplota v rozmedzí -15° à 40°C a vlhkosť vzduchu 10% - 90%. 

3.2 Zapojenie do elektrickej siete 

Prístroj musi byť pripojený k zdroju  220/30 VAC - 50/60Hz. (Réf. 109071 a 109072) 

Upozornenie : Prístroj musí byť umiestnený tak, aby elektrická zástrčka aj zásuvka 
boli voľné prístupné. 

3.3 Nastavenia 

3.3.1 Zapnúť / Vypnúť (tlačidlo 3) 

Týmto vypínačom v polohe I uvediete prístroj do činnosti. V prípade, že ho chcete zastaviť, 
prepnite vypínač do polohy O. 

3.3.2 Automatický a manuálny režim (tlačidlo 2) 

Týmto tlačidlo ovplyvníte spôsob spracovania vzduchu v miestnosti. 

Prístroj obsahuje sondu, ktorá analyzuje okolitý vzduch a funguje v automatickom režime (poloha I) . 
Vtedy si prístroj sám vyhodnotí mieru znečistenia vzduchu a podľa potreby ho upraví. 

V  manuálnom režime (tlačidlo v polohe 0) si regulujte spracovanie vzduchu v interiéri vy sami, v 
závislosti od vašich potrieb (časová dostupnosť,zdroje znečistenia, pachy,...). 

Automatický režim, vypínač v polohe 1 

Keď sonda zaznamená znečistenie, sama spustí proces spracovania vzduchu (zvýšením rýchlosti). 
LED osvetlenie sa zmení zo zeleného na červené v závislosti od miery znečistenia. 

Keď znečistenie opäť klesne na minimálnu hodnotu, prístroj prejde do pomalého režimu a LED 
osvetlenie na modrú. 

Manuálny režim, vypínač v polohe 0 

V manuálnom režime (tlačidlo v polohe 0) si môžte sami regulovať činnosť prístroja v závislosti od 
vašich potrieb a možností (čas, špecifickosť zdroja znečistenia, zápach,...). Prístroj vtedy pracuje v 
rýchlom režime. 
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3.3.3   LED osvetlenie (tlačidlo 2) 

Tento vypínač umožňuje zapnúť (poloha I) alebo vypnúť (poloha O) funkciu LED osvetlenia; zapnuté/vypnuté 
osvetlenie neovplyvňuje správne fungovanie prístroja ani sondy. 

Osvetlenie počas prvých piatich minút od zapojenia prístroja do elektrickej siete nie je dôležité. 
Vtedy sa sonda aj snímač spúšťajú.  

Potom,keď sonda zaznamená zvýšenie hladiny znečistenia, osvetlenie sa mení : 

< 12ppm 12ppm – 27ppm > 27ppm

< 40% 40% - 90% > 90%

LED modrá LED zelená LED červená 

Keď sonda zaznamená zníženie hladina znečistenia, osvetlenie sa mení: 

> 27ppm 12ppm – 27ppm < 10ppm 

> 90% - 80% 80% - 35% < 35% 

LED červená LED zelená LED modrá 

Sonda  inegrovaná v prístrojoch Beewair BW60L riadi indikátory úrovne znečistenia (LED osvetlenie). 
Snímač umiestnený v sonde dokáže zachytiť znečistenie v hodnote  0 až 30ppm EtOH (30ppm 
zodpovedá dymu zhruba jednej cigarety). 

Dôležité:Sonda funguje vo vyššie opísaných režimoch. 

Úroveň « Modrá » (žiadne alebo nízke znečistenie) zodpovedá prostrediu, kde sa  Beewair 
BW60L už používa. Výskumy in-situ ukazujú, že takto čistý vzduch sa prirodzene vyskytuje len 
veľmi ojedinele.  

MIERNE 
ZNEČISTENIE 

PRIEMERNÉ 
ZNEČISTENIE 

VYSOKÉ 
ZNEČISTENIE 
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Pokiaľ chceme dosiahnuť modrú úroveň vyčistenia vzduchu, rozmery miestnosti a typ 
dekontaminácie musia zodpovedať odporúčaniam v príručke. 

V prípade, že miera znečistenia neklesá,  je možné, že bude treba proces opakovať dlhodobo 
až pokiaľ táto úroveň znečistenia neklesne a sonda nezaznamená modrú úroveň.  

FAQ : 

Prístroj sa nikdy nedostane na modrú úroveň, ani po dostatočnom čase vyhradenom na 
dekontamináciu: 

• Sonda má zabudovaný interný a testovaný program, rovnako ako sú testované aj
snímače. Overte, či veľkosť priestoru, kde má prístroj čistiť vzudch, zodpovedá
odporúčaniam (vzhľadom ku kapacite prístroja).

Prístroj sa nedá zapnúť : 

• Overte, či je prístroj zapojený v elektrickej sieti.

Prístroj vydáva zvláštne zvuky : 

• Vypnite a opätovne zapnite prístroj. Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisnú službu.

Z prístroja sa dymí a cítiť spáleninový pach : 

• Prístroj vypnite a odpojte. Kontaktujte servisnú službu.

3.3.4 Bezpečnostné poistky 

Prístroj obsahuje bezpečnostné poistky, ktoré ho chránia v prípade preťaženia elektrickej siete. 
Nachádzajú sa na spodnej strane prístroja pri vstupe pre napájací kábel  

Ak ich chcete vymeniť, vytiahnite celú “priehradku” s poistkami 

Pripájací kábel 

Odpojenie od siete 

“Priehradka”  s poistkami. 
Bezpečnostné poistky 
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4. Údržba

4.1 Ako často? 

Aby prístroj fungoval správne, je potrebné meniť predfilter G4 jedenkrát ročne. Vo veľmi prašnom 
prostredí ho možno bude treba meniť častejšie.   

Kazetu reaktora treba vymeniť po 20 000 hodinách používania alebo každé dva roky. 

4.2 Výmena filtra  

Pred výmenou predfiltra G4 odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie, aby nedošlo k 
zasiahnutiu UV žiarením. 

KROK 1 

Odpojte prístroj z elektrickej siete. 

KROK 2 

Demontáž : Odskrutkujte všetky tri 
skrutky na vrchnej časti prístroja a 
odnímte kryt. 

KROK 3  

Vyberte použitý filter G4. 

Umiestnite nový filter. 

Znovu nasaďte kryt, priskrutkujte ho a 
zapojte do siete. 
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4.3 Výmena kazety reaktora 

Kazetu reaktora je nutné vymieňať po  20 000 hodinách používania..  
Pred akýmkoľvek zásahom do prístroja je potrebné odpojiť prístroj od elektrického prúdu. 

4.4 Čistenie 

Na čistenie prístroja použite jemnú handru a  jemný čistiaci prostriedok. 

Aby bol proces naďalej účinný, odporúčame odstrániť prach z miest, kadiaľ vzduch do/z 
prístroja vchádza/vychádza. 

5. Záruka
K výrobe tohto prístroja sme pristupovali starostlivo a využili sme naše bohaté skúsenosti. Prístroj 

prešiel kontrolami kvality. Ak napriek všetkej opatrnosti a zručnosti dôjde k potrebe uplatnenia záruky, 
tá sa vzťahuje len na bezplatnú výmenu pokazených dielov, ktoré sami pošlete v pôvodnom obale 
vášmu distribútorovi  

5.1 Záručná doba 

 Záručná doba tohto výrobku je 2 roky na reklamáciu výrobnej vady (rozhoduje dátum uvedený na 
faktúre) a 1 rok na opravu v servise a príslušenstvo (rozhoduje dátum uvedený na faktúre). 

5.2 Objet de la garantie 

Záruka platí na všetky súčasti prístroja okrem  častí vystavených treniu, ktoré majú byť pravidelné 
vymieňané. Záruka sa vzťahuje na výrobné závady. Prístroj však musí spracúvať len taký vzduch, ako 
to definuje príručka na str. 8,9 a je v súlade s bezpečnostnými pravidlami definovanými na str. 6-8. V 
prípade nedodržania týchto zásad nie je možné uplatniť si záruku. 

6. Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia je našou prioritou. Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené z 

recyklovateľných materiálov. Používané súčiastky však nie sú biologicky rozložiteľné. Preto je 
potrebné starý prístroj odovzdať na zbernom mieste alebo vrátiť predajcovi v prípade, že sa 
rozhodnete pre kúpu iného zariadenia.
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7. Naše údaje

Kontakt na záručný a pozáručný servis (SAV) : 

DÔLEŽITÉ : Predtým, než prístroj vrátite, kontaktujte záručný a pozáručný servis. Váš spis 
bude otvorený a vám bude pridelené číslo potrebné k vráteniu tovaru. Toto číslo musí 
figurovať na všetkej dokumentácii a na obale vráteného tovaru. Bez tohto čísla sa servis vašou 
zásielkou nebude zaoberať. Pred telefonátom do servisu si pripravte sériové číslo prístroja 
(nachádza sa na etikete na zadnej strane prístroja). 

PRÍSTROJ ANI ŽIADNA Z JEHO ČASTÍ  

VRÁTENÁ BEZ VOPRED PRIDELENÉHO ČÍSLA 

NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ 

Vyrobené firmou :  BEEWAIR 

Adresa :  
Ecully 69130 
FRANCÚZSKO 

Zastúpenie

E-mail : adrian@adrian.sk 
Web : www.adriangroup.eu

BEEWAIR 

A l’attention du service SAV 

Adresa :  
ADRIAN GROUP s. r. o. 
Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica

E-mail : adrian@adrian.sk 

Web : www.adriangroup.eu
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8. Smernica DEEE/WEEE :

Ako  sa správne zbaviť  tohto produktu (elektrický a elektronický odpad) 

(Platí pre krajiny Európskej únie a ďalšíe európske krajíny popdporujúce triedenie odpadu) 

Tento symbol  na výrobku alebo v jeho dokumentácii znamená, že po uplynutí životnosti nemá byť 
zlikvidovaný rovnako ako  ostatné domáce  spotrebiče. 

Keďže bežný spôsob likvidácie takéhoto odpadu môže mať negatívny dopad na životné prostredie a 
zdravie človeka, zodpovedne ho oddeľte od bežného odpadu, aby mohol byť zrecyklovaný. Podporíte tak 
opätovné využívanie materiálnych zdrojov.  

Spotrebiteľom odporúčame kontakovať predajcu alebo mestský úrad, kde dostanú podrobné informácie 
o tom, ako sa zbaviť tohto výrobku tak, aby bol recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

Spoločnostiam odporúčame kontaktovať dodávateľa a informovať sa ohľadne podmienok v predajnej 
zmluve. Produkt nemá byť zlikvidovaný spolu s ostatným komerčným odpadom. 

Correct Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment) 

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) 

 This marking       shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other 
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, please separate this form other types of wastes and recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. 

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local 
government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. 

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. 
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. 

Smernica DEEE (elektrický a elektronický 
odpad) 

Symbol DEEE        upozorňuje na špecifickú 
recykláciu a spracovanie elektronických produktov v 
krajinách Európskej únie. Odporúčame vám vaše 
výrobky recyklovať.  V prípade akýchkoľvek otázok 
ohľadom recyklácie kontaktujte miestneho predajcu. 

WEEE Directive (Waste Electrical & Electronical 
Equipment) 

The WEEE logo       signifies specific recycling 
programs and procedures for electronic products in 
countries of the European Union. We encourage the 
recycling of our products. If you have further questions 
about recycling, contact your local sales office.
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9. Vyhlásenie zhody CE : 
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Vyhlásenie zhody CE 

My, dolupodpísaná spoločnosť BEEWAIR S.A.S., 
42, chemin du moulin Carron- 69130 Ecully 

Zodpovedne prehlasujeme, v zmysle prílohy VII smernice 93/42/CE zo 14. júna 1993 upravenej 
smernicou 2007/47/CE Európskeho parlamentu a Rady EÚ z dňa 5. septembra 2007, že: 

Modely produktu: 
Beewair BW60LG / Beewair BW60LW 
Značky: 
Beewair 
Typu: 
BW 60L 

sú medicínske neinvazívne prístroje 1. triedy podľa prílohy IX smernice 93/42/CE zo 14. júna 
1993 vzťahujúcej sa na medicínske prístroje upravovanej smernicou 2007/47/CE Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ z dňa 5.septembra 2007 týkajúcej sa medicínskych zariadení. Tieto spĺňajú 
požiadavky opísané v článku 5 smernice  2004/108/CE z 15. decembra 2004 o zjednocovaní legislatív 
členských štátov Európskej únie, zahŕňajúca pojem elektromagnetickej kompatibility odvolávajúca sa 
na smernicu 89/336/CEE. 

V súlade s dekrétom o transpozícii tejto smernice (dekrét číslo 2006-1278 z 18. októbra 2006 o 
elektromagnetickej kompatibilite elektrických a elektronických zariadení, konkrétne podľa článku 3, 
Beewair BW 60L, systém na spracovávanie vzduchu metódou DBD lýzy zaručuje,že: 

- ním vzniknuté elektromagnetické vlnenie nepresahuje úroveň, ktorá by zabraňovala ostatným
elektrickým a elektronickým zariadeniam v miestnosti (aj tým, ktoré nepodliehajú tomuto dekrétu)
správne vykonávať svoju činnosť.

- vykazuje dostatočnú odolnosť pri používaní, na ktoré bol navrhnutý.

Toto potvrdenie vyplýva z internej kontroly spoločnosti Beewair v súlade prílohy II smernice 
2004/108/CE,článok 7, ktorá výrobcovi ukladá povinnosť vykonať hodnotenie konformity. 

Tiež garantujeme, že náš produkt Beewair BW60L zodpovedá základným požiadavkám opísaných 
v prílohe 1 smernice 2006/42/CE zo 17. mája 2006 vzťahujúcej sa na prístroje  upravujúcej smernicu 
95/16/CE (prepracovanie) a bezpečnostným požiadavkám opísaných v prílohe I smernice o nízkom 
napätí 2006/95/CE z 12.decembra 2006 o zjednocovaní legislatív členských štátov Európskej únie 
týkajúcej sa elektrických zariadení napájaných zdrojom napätia vymedzenej hodnoty.  

V Ecully dňa 13. marca 2019            spoločnosť BEEWAIR S.A.S. 

            zastúpená p. Didier PARZY 
                   prezident spoločnosti




