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1. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Уважаеми клиенти! 

Поздравяваме Ви с покупката на BONECO W200.  

Това е високо ефективен пречиствател на въздуха (2 в 1), поддържащ комфортна влажност на 

обитаване в условията на по-сух въздух и особено през зимните месеци. Овлажняващия 

филтър в същото време задържа полени и ФПЧастици и значително повишава качеството на 

въздуха, който дишате.  

Използването на BONECO W200 е толкова просто, колкото почистването му: барабанът и 

овлажняващият филтър могат да бъдат лесно извадени и по този начин времето за грижа на 

уреда е сведено до минимум. 

И през лятото и през зимата няма да искате да се откажете от необичайно усещане за комфорт. 
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 Съдържание на комплекта  

   

        W200                         ISS                          Инструкция 

 Технически характеристики 

Модел W200 

Захранване 220V / 50Hz 

Мощност Режим на изчакване – 0 W 

 1-во Ниво - 12W,   2-ро Ниво -  22.5W 

Овлажняване 350 мл/час 

За помещения до 50 м² (125 м³) 

Резервоар 4,5 литра 

Размери Ш х Д х В в мм 280 х 280 х 412 

Тегло в кг 4,9 

Шум 1-во Ниво – 27 dB(A),  2-во Ниво – 43 dB(A) 
 

2. ОПИСАНИЕ 

 

1 - включване/изключване  

2 - вентилатор 

3 - капак/решетка входящ въздух 

4 -  контейнер за ароматерапия 

5 - барабан 

6 - овлажняващ филтър 

7 - изходящ въздух 

8 - захранващ кабел 

9 - антибактериална сребърна пръчка (ISS) 
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3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

 

         

    Поставете W200 на равна и                Отделете горната част от         Напълнете със студена чешмяна 

         стабилна повърхност                             основата на уреда                              вода  до мярката 

          

       Поставете горната част                 Включете щепсела в контакта         Включете уреда на желаната  

      обратно върху основата                                                                                                     позиция 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Режими на работа 

W200 има два режима на работа, които се включват с кръглото копче. 

 

В положение 1, W200 работи с нормална мощност ( дневен режим ). 

В положение 2, W200 работи с намален шум (нощен режим). 

Ако W200 е включен в режим 1 или 2, тогава свети зеления светодиод. 

Ако водата в резервоара е свършила, тогава ще свети червения светодиод. 
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5. КОНТЕЙНЕР ЗА АРОМАТЕРАПИЯ 

В контейнер в задната част на уреда можете да поставите няколко капки избрано от вас 

етерично масло 

 

НЕ поставяйте етерично масло или друг вид ароматизатор в основата на уреда.  

Това ще намали мощността на уреда и може да го повреди. При такъв случай, действието на 

Гаранцията няма да се признава. 

 

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
 

 Общо почистване 
 

Регулярното обслужване и почистване на уреда е гаранция за неговата нормална работа. 

Интервала на почистване зависи от качеството на въздуха и водата, както и от колко 

продължително е работил уреда. 

 

 Препоръчително регулярно почистване 
 

Интервал Действие 

Ако уреда не е включван поне 3 дена Изпразване на основата и напълване с нова, 
свежа вода 

На всеки 2 седмици Почистване на основата, барабана и 
овлажняващия филтър 

Ежегодно Смяна на антибактериалната сребърна пръчка 
(ISS), почистване на вентилатора и 
вътрешността на уреда 

 

За почистване можете да използвате стандартна неабразивна гъба и препарат за миене на 

съдове. Преди почистване изключете уреда от захранването. Неспазването на това 

задължително предписание може да доведе до късо съединение и опасност за живота от 

токов удар.  

При измиване на барабана и овлажняващия филтър в съдомиялна машина, температурата 

трябва да е под 40°С, в противен случай по-високата температура може да повреди 

пластмасата и филтъра. 

 

 Почистване на основата на уреда и барабана 
 

1. Извадете горната част от основата на уреда 

2. Отделете барабана с овлажняващия филтър 
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3. Махнете антибактериалната сребърна игла (ISS)       

 

4. Завъртете барабана както е показано на снимката   

 

 

5. Свалете овлажняващия филтър от барабана               

 

6. Поставете отделните части в съдомиялна машина и пуснете на измиване при 

температура не по-висока от 40°С   

 

 

 Почистване на овлажняващия филтър 

В случай на силно замърсяване на овлажняващия филтър, поява на налепи или запушване, 

тогава се налага неговото изпиране на ръка или в съдомиялна машина. 

След неговото измиване, затегнете филтъра, като се уверите, че той се побира на правилното 

си място: 

 

 Измиване в съдомиялна машина 

Измиването може да стане в стандартна домашна съдомиялна машина, като добавите 

съответния препарат. Овлажняващия филтър може да се изпира при температура не 

надвишаваща 40°С. 

Не сушете филтъра в сушилня за дрехи. 
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 Ръчно изпиране 

  Накиснете филтъра в съд с топла вода, като добавите мин. количество 

перилен препарат. Изплакнете филтъра с чиста топла вода, докато се прекрати образуването на 

пяна 

 Почистване на вентилатора 

Използвайте контейнера за ароматерапия, като помощно средство за да извадите решетката 

над вентилатора. 

Ако в контейнера има остатъци от етерично масло, първо го почистете от тях. Достатъчни са 

няколко капки, за да повредите покритието на W200 или корпуса му. 

1. Извадете контейнера 

 
 

2. Използвайте контейнера, като ключ, както е показано на снимката, за да издърпате 

решетката нагоре 

 
 

3. Завъртете на 90 градуса и внимателно повдигнете решетката. 

 

4. Почистете вентилатора и вътрешната повърхност с леко влажна кърпа 

 

5. Поставете решетката обратно на нейното място, като използвате фиксаторните отвори. 

Забележка: Не включвайте уреда без да е сложена предпазната решетка над вентилатора. 

 Подмяна на сребърната антибактериална пръчка (ISS) 
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Действието на ISS е основано на антимикробните свойства на среброто. Тя в значителна степен 

помага за обезпаразитяването на водата. Тя започва да действа от момента, в който е потопена 

във вода, дори и уреда W200 да не е включен. 

 

За поддържане на антимикробното действие на сребърната пръчка, следва тя да се подменя 

ежегодно.  Закупуването на ISS може да се направи от местния дилър на BONECO в съответната 

държава. 

 
Съхраняване на уреда за продължителни период 
 
Почистете уреда по начина, описан по-рано и го оставете да изсъхне.   
За предпочитане съхранявайте уреда в неговата оригинална кутия, на сухо място, 
далеч от висока температура. 

 
 

 
 

Изхвърляне и Екология 
 
Върнете  износения  уред на вашия дилър за правилно изхвърляне. Можете да 
получите информация за други начини за изхвърляне на уреда, от местния район 
или кметство. 
 
 
Гаранция 
 
Гаранционните условия се определят от нашият Представител в страната, където 
е извършена продажбата.  Моля, свържете се с вашия продавач, ако въпреки 
строгия контрол на качеството, уредът ви се повреди.  Вие трябва да представите 
оригинален документ,  когато представяте иск по гаранцията.  Ремонт на 
електрически уреди могат да се извършват само от специалисти.  При 
неправомерни ремонти, може да възникне значителна опасност за ползвателя на 
уреда и тогава гаранционните претенции да отпаднат.  
 

 


