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ОБЩ ИЗГЛЕД И ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

 

 

 

 

1. Дръжка на резервоара 

2. Отвори за изходяща пара 

3. Резервоар 

4. Сребърна пръчка ISS 

5. Дифузер 

6. Дисплей 

7. Отвор за деминерализиращата касета 

8. Деминерализираща касета 

9. Капачка на резервоара 

10. Четка за почистване 

11. Контейнер за ароматерапия 

12. BONECO U700 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

Захранване 230 V / 50 Hz 

Консумирана мощност студена/топла пара 45 W/180 W* 

Овлажняване 600 g/h* 

Препоръчителна площ До 80 m2 

Воден резервоар 9.0 литра 

Размери в мм 325x190x360 

Тегло (празен) 4.6 kg 

Ниво шум <25 dB(A) 

  

 

  

  

  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Поздравяваме ви за покупката на BONECO U700. Този иновативен ултразвуков овлажнител 

може да поддържа влажността на комфортно ниво по всяко време.  

BONECO U700 е проектиран да работи напълно автоматизирано. Въпреки това, можете да 

регулирате всички функции, в зависимост от вашите предпочитания и изисквания. Това 

ръководство ви показва как можете да създадете свой собствен комфортен климат. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕМА ВЛАЖНОСТ 

Точната влажност на въздуха има много важно значение за нашето здраве. Сухия въздух в 

помещението през зимата води до сърбежи на кожата, поява на бръчки. Това прави очите и 

гърлото ви да се чувстват сухи. Това засяга не само възрастните, но особено бебета, малки 

деца и дори домашни любимци. Сухите лигавици през зимата също ни правят по-податливи 

на настинки и други инфекции. 

BONECO U700 прави тези проблеми далечен спомен. Неговите интелигентни автоматични 

настройки поддържат влажността на идеалното ниво, дори и в големи помещения с площ 

до 80 квадратни метра (860 квадратни фута). 

Вие няма да искате да се откажете от новия си комфорт. 
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ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА 

                

 

 BONECO U700             

  CalcOff препарат     

 Деминерализираща  касета 

 CD с Инструкции на различни езици 

 Сребърна пръчка ISS A7017 

 

ТОЧНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

BONECO U700 може да освободи повече от половин литър вода във въздуха за час. Това е 

важна характеристика, която изисква правилен избор на мястото на уреда. 

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте уреда пряко на пода, тъй като влагата от мъглата евентуално 

може да повреди дървени повърхности, като паркет или деликатни килими. 

 Уверете се, че уредът стои най-малко на 30 см от най-близката стена. 

 Не насочвайте мъглата към стена, растения, мебели или други предмети, за да се 

предотврати кондензация на вода и повреди. Препоръчителното разстояние е най-

малко 50 см (20 инча). 

 

 

ДЕМИНЕРАЛИЗИРАЩА КАСЕТА 

ПРИГОТВЯНЕ НА КАСЕТАТА 

U700 е снабден с касета A7531 съдържаща антикалциращ препарат. За по-голяма 

ефективност, гранулите, които съдържа касетата, трябва да се накиснат във вода в 

продължение на 24 часа преди да се използва в уреда. 

1. Развийте касетата от уреда 
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2. Отвийте касетата от капачката на резервоара  

 

3. Поставете касетата в домакински съд, пълен със студена вода от чешмата и нека престои 

в продължение на 24 часа. Патронът трябва да бъде напълно потопен във водата.

 

4. Завийте синята капачката върху прясно напоения патрон. 

5. Завийте обратно в BONECO U700. 

 

 

МОНТИРАНЕ НА КАСЕТАТА 

Касетата трябва би трябвало да се сменя на всеки 2 до 3 месеца. В случаи на много твърда 

вода, тя може да се наложи да бъде заменена и по-рано. Бял прах около уреда е сигурен 

признак, че касетата е за смяна.  

1. Отвийте синята капачка на резервоар за вода, отвийте старата касета и я изхвърлете 

заедно с редовните битови отпадъци. 

2. Накиснете новата касета за 24 часа във вода, както е посочено по-горе. 

3. Завийте синята капачка на резервоар за вода към новата касета. 

4. Завийте касетата обратно в BONECO U700. 

 

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 

    

 

1. Напълнете резервоара с прясна чешмяна вода, завийте капачката и поставете пълния 

резервоар на мястото му в уреда. 

2. Включете щепсела в електрически контакт 
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3. Включете уреда  

4. Насочете отворите за изходяща пара в желаната посока 

     

5. Натиснете бутона , ако искате да изключите синята светлина. 

6. Натиснете отново бутона , ако искате да изключите уреда. 

 

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ 

       

 

 

 

 Настояща или програмирана влажност 

 Автоматичен режим 

 Включен нагревател 

 Таймер 

 Стойност на настоящата влажност 

 Стойност на настроена влажност 

 
Водата в резервоара е за смяна 

 
Напълнете резервоара с вода 

 Сменете сребърната пръчка ISS 

 
Необходимо е почистване на уреда 
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

 

 

 Включване/изключване на нагревателя 

 
Таймер 

 
Смяна на влажността 

 
Автоматичен режим 

 Степен на овлажняване 

 
Включване/изключване/почистване 

 

ВЛАЖНОСТ И ОВЛАЖНИТЕЛ 

ЗАПАЗВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ 

BONECO U700 запазва последните използвани настройки, когато той е изключен. Въпреки това, 

ако уредът е изключен от захранването за няколко секунди, той ще започне работа в режим 

AUTO. 

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 

В режим AUTO овлажняването се контролира автоматично, като влажността е настроен на 50%. 

Веднага след като влажността или овлажнител се регулира ръчно, уредът излиза от режим 

AUTO. 

За да се върнете в режим AUTO, докоснете символа веднъж. 

Нагревателят може да се включва или изключва, без режима AUTO да се прекъсне. Режима 

AUTO също остава активен при настройка на таймера. 

 

КОНТРОЛ НАД ВЛАЖНОСТТА 

Влажността може да се настрои между 30% и 70%. При непрекъснат режим "Co" овлажнителя 

работи независимо от измерената влажност. Това означава, че не спира да работи, докато 

резервоарът не се изпразни или уредът е изключен. 

1. Докоснете символа  . Индикаторът за текущата влажност започва да мига. 

2. Докато индикатора мига, натиснете символа  отново за да изберете необходимата ви 

влажност. 

Стойността на текущата влажност се връща след няколко секунди. Индикаторът спира да мига. 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДЯЩАТА ПАРА 

1. Докоснете символа  няколко пъти, докато желаното ниво се появява на дисплея. 

Символът на дисплея показва кое от трите нива (L - ниска / M - средна / H - висока) е избрано. 

 

ФУНКЦИИ КОМФОРТ И НОЩНА СВЕТЛИНА 

 

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ 

BONECO U700 е оборудван с нагревател, който може да се включва и изключва. Той стопля 

изходящата мъгла до приблизително 35°C, така че температурата в помещението да 

остане на най-комфортно ниво. 

Това отнема няколко минути, докато нагревателят достигне пълния си капацитет. 

1. Натискането на символа    включва или изключва уреда. 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО 

1. Натиснете бутона   веднъж за изключване на синята релаксираща светлина. Уредът 

ще продължи да работи. 

2. Натиснете бутона   отново, за да включите BONECO U700 в режим на готовност. Сега 

въздуха вече няма да се овлажнява и на дисплея ще се изключи.  

 

В тъмна среда (като спалня през нощта), яркостта на дисплея, автоматично се намалява. Това 

означава просто изключване на релаксиращата светлината, която осигурява по-добър сън. 

 

АРОМАТЕРАПИЯ 

Предлаганите на пазара ароматни вещества за овлажнители могат да се добавят към 

отделението за аромат на гърба на BONECO U700. 

1. Натиснете отделението за аромат, за да отключите контейнера. 

 

ВНИМАНИЕ! Никога не добавяйте ароматно вещество директно в резервоара за вода или в 

тавата с вода; това ще повреди BONECO U700 и ще доведе до отпадане на гаранцията! 
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ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР 

Функцията Таймер ви позволява да се определи колко дълго BONECO U700 би трябвало да 

работи, преди да се изключи автоматично (OFF таймер). 

Освен това, можете да укажете време, за което уредът трябва да се включи автоматично (ON 

таймер). Използвайте тази функция, например, за да активирате BONECO U700, преди да се 

върнете у дома, така че да ви очаква идеалното ниво на влажност. 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА 

1. Включете BONECO U700. 

2. Изберете желаните настройки. 

3. Докоснете символа   няколко пъти, докато се появи желаното време. 

Сега BONECO U700 ще работи за определеното време и след това ще се изключи. 

4. За да изключите таймера OFF по-рано, изключете BONECO U700 и отново изберете 

необходимо ви време. 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА 

1. Изключете BONECO U700. 

2. Докоснете   символа няколко пъти, докато се покаже времето за изчакване. 

BONECO U700 ще се включи след определено време и ще работи с избраните настройки. 

3. За да изключите таймера OFF по-рано, изключете BONECO U700 и отново изберете 

необходимо ви време. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ 

С течение на времето и употреба на уреда,  действието на сребърната пръчка  ISS® намалява. 

Застоялата вода също може да наруши чистотата и да доведе до неприятни миризми. Това 

означава, че се налага редовна поддръжка и почистване на уреда, за да се осигури чистота и 

безупречното му функциониране. 

Препоръчителни интервали за почистване и поддръжка варират в зависимост от качеството на 

въздуха и водата, както и продължителността на експлоатация. 

За почистване на вътрешността на уреда, използвайте мека, влажна кърпа. 

ВНИМАНИЕ:  Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване. 

Интервал Действие 

Ежедневно Проверявайте нивото на водата, доливайте вода 
ако е необходимо 

На всеки 3 дена Изпразвайте и почиствайте BONECO U700 

Всеки 2 седмици Почиствайте дъното и резервоара за вода  

Годишно Сменяйте сребърната пръчка с нова  ISS® 
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ПРЕМАХВАНЕ НА ОТЛОЖЕНИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА 

ПОЧИСТВАНЕ 

BONECO U700 е оборудван с функция за премахване на котлен камък. Всичко, от което се 

нуждаем е пакет от BONECO CalcOff. Един от тези пакети е включен в комплект с уреда.  

BONECO U700 използва символ , за да покаже, че е необходимо отстраняване на котления 

камък. 

ПРОЦЕДУРА 

По време на отстраняване на котления камък, водата всеки път се загрява от нагревателя за 5 

минути и след това се спира в продължение на 25 минути. Този процес се повтаря, докато 

изтече времето за почистване. Времето за почистване може да се настрои между 1 и 4 часа. 

Като правило е, колкото по-дълъг е процеса на почистване, толкова резултатите са по-добри. 

1. Изключете BONECO U700. 

2. Изпразнете резервоара и тавата. 

3. Извадете сребърната пръчка Ionic Silver Stick® и деминерализиращата касета. 

4. Смесете 1 пакетче CalcOff с един литър вода, която излейте в резервоара. 

5. Поставете резервоара на мястото му в уреда. 

6. Натиснете символа   за 3 секунди. Почистването е започнало. 

7. Докоснете символа   неколкократно, за да настроите желаното време на почистване. 

Увеличенията на времето за почистване е на стъпки  от един час (макс. 4 часа). 

Символа за почистване примигва на дисплея и ще спре автоматично след изтичане на времето 

за почистване. 

8. Изпразнете резервоара и го напълнете с чиста вода от чешмата. U700 е готов за употреба. 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ОТЛОЖЕНИЯ 

Упорити варовикови отложения по мембраната на дифузера могат да бъдат отстранени с 

помощта на жълтата четка, която се съхранява вътре в BONECO U700. 

 

ВНИМАНИЕ: Никога не почиствайте мембраната с помощта на остри предмети или агресивни 

почистващи препарати; Това може да повреди U700 и да доведе до отмяна на гаранцията! 
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СМЯНА НА СРЕБЪРНАТА ПРЪЧКА 

Йонизиращата сребърна пръчка Silver Stick® предотвратява развитието на бактерии във водата, 

което е с жизненоважен принос за здравето и чистотата. Йонизиращата сребърна пръчка Silver 

Stick® също е обект на износване и трябва да бъде подменяна редовно. 

Дисплеят ще покаже нуждата от подмяна на сребърната пръчка със символа . 

СМЯНА НА СРЕБЪРНАТА ПРЪЧКА 

1. Извадете резервоара за вода. 

2. Извадете вече използваната сребърна пръчка Ionic Silver Stick®, която може да изхвърлите 

заедно с нормалните битови отпадъци. 

 

3. Сложете новата сребърна пръчка Ionic Silver Stick® 

4. Натиснете и задръжте бутона  за 2 секунди, за да изчистите информацията на дисплея. 

Сребърната пръчка ISS е включена в комплекта BONECO U700. 


