TECHNICKÁ DATA:
Napětí:
Příkon:
Výkon (na 3 stupeň):
Pro místnosti:
Rozměry (d. š. v.):
Hmotnost:
Hlučnost (na 1 stupeň):
Součást přístroje:

220 - 240V/ 50 Hz
45 W
130m³/hod.
do 60m² /150m³
380 x 160 x 465 mm
3,9 kg
< 25 dB(A)
HEPA filtr (obj. č. 7014)
aktivní uhlíkový filtr (obj. č. 7015)

TABULKA PORUCH
Porucha

Moţná příčina

Jak ji odstranit

Čistička nepracuje

Nezapojená přívodní šňůra.

Zapojte přívodní šňůru do el.
sítě.

Není spuštěn přístroj.
Slabý výkon

Nastaven malý stupeň provozu.
Špinavý a zanesený filtr.

Stiskněte tlačítko I/Off
Nastavte vyšší výkon.
Vyndejte a vyklepejte opatrně
filtr nebo kupte nový filtr.

Výhradní dovozce švýcarské značky BONECO pro Českou republiku.

Čistička vzduchu s HEPA filtrem BONECO
Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani filtry nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír, sáčky a polystyren odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. 
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-

Nikdy nevytahuje přívodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokrýma
rukama.
Umístěte přístroj na suchém vodorovném místě.
Neumisťujte čističku přímo na podlahu, do rohu nebo k topení.
Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce
převrhnout. (obrázek 5)
Vždy odpojte z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.
Nepokládejte přívodní šňůru pod koberce a jiné dečky. Položte ji tak, aby jste o ni
nezakopli. (obrázek 7)
Nepoužívejte přístroj v přítomnosti vznětlivých plynů anebo par.
Nevystavujte přístroj dešti, nepoužívejte jej blízko vody, v koupelně, prádelně
nebo na jiném místě, kde je pára.
Zamezte vstupu cizích těles do otvoru vycházejícího i nasávacího vzduchu.
Neblokujte vývod/přístup vzduchu.
Nesedejte, nestoupejte na přístroj, ani na něj neumísťujte těžké předměty.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE
-

Opatrně vyjměte čističku z krabice.
Odstraňte igelitový sáček z přístroje.
Ověřte si údaje o zdroji na štítku přístroje.
Otevřete kryt filtru (obrázky 8, 9 a 10) a vyndejte filtr z igelitu.
Označte si na filtru datum, kdy jste filtr měnili a vložte filtr do přístroje.
V případě skladování přístroje nebo delšího nepoužívání přístroje použijte
originální balicí materiál.

UVEDENÍ DO PROVOZU
-

-

Zapnutí přístroje – stiskem tlačítka ON/SPEED na přístroji(A)
Vypnutí přístroje – stiskem tlačítka I/OFF na přístroji(B)
Nastavení rychlosti – v každém ze zvolených režimů rychlosti svítí
kontrolka(C): LO, MID, HI. Režim nastavíme opakovaným stiskem tlačítka
ON/SPEED(A)
o Režim LO – velmi tichý chod, vhodný pro použití v noci.
o Režim MID – trvalý chod se střední cirkulací vzduchu.
o Režim HI – rychlý chod s vysokou cirkulací vzduchu.
Ionizace – ionizace je aktivována stiskem tlačítka ION(D) a zároveň se rozsvítí
kontrolka (E).
Časovač – je aktivován stiskem tlačítka TIMER(F). Lze nastavit časovač na 1,
2, 4 nebo 8 hodin nebo lze časování také vypnout. Nastavení časování signalizuje
kontrolka(G).

VÝMĚNA FILTRU
Pravidelná výměna filtru je důležitá z hlediska hygieny a bezproblémového provozu. Filtr
vyměňujte dle následujících pokynů. Poznamenejte si datum výměny filtru.
 Předfiltr – nepotřebuje být měněn
 HEPA filtr – vyměňujte jednou za rok. Čas od času jej zkontrolujte. Dřívější
výměna filtru je doporučena v případě nápadného zabarvení( hnědě nebo
šedé) nebo očividného ucpání.
 Karbonový(uhlíkový) filtr – vyměňujte každých 3 – 6 měsíců. Při
pochybnostech se řiďte čichem: nasáklý uhlíkový filtr nepříjemně zapáchá.
Instrukce pro výměnu filtru
 stiskněte tlačítko I/OFF na přístroji a vypněte jej
 vytáhněte přívodní kabel
 položte přístroj na bok
 zvedněte a sejměte čelní kryt na spodní straně přístroje (obrázek 7)
 vyjměte z držáku předfiltr
 vyjměte HEPA filtr a uhlíkový filtr z přístroje
 z nového filtru vždy odstraňte sáček
 vložte HEPA filtr(b) a/nebo karbonový filtr(c) do zvlhčovače(obrázek 9)
 vložte předfiltr(a) tím samým způsobem, jako jste jej vyndávali. Ujistěte se, že
spodnější retenční očka jsou vytlačovány nahoru a pak stiskněte zbývající retenční
očka.
 přiklopte čelní kryt(obrázek 10)
Výměna baterie dálkového ovládání
Můžete se řídit nákresem na samotném ovladači nebo postupujte dle obrázku 11
 stiskněte zámek 1 a vyndejte baterii 2
 vyjměte starou baterii
 vložte novou baterii (3V CR2032)
 ujistěte se, že baterii vkládáte dle správné polarizace
 zatlačte zpět baterii až do zaklapnutí zámku 1

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŢBA
Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě, předtím než jej budete čistit.
Vypněte přístroj a odpojte z el. sítě před čištěním. (obrázek 12 a 13)
Vyndejte filtr z přístroje. Přístroj otřete a vytřete mokrým hadrem v mýdlovém
roztoku nebo s jarem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. (obrázek 14)
Před dalším použitím nechejte vždy přístroj důkladně oschnout a vyschnout!
- Neponořujte přístroj ani filtr do vody. (obrázek 15 a 16)
Takto čistěte přístroj jednou za měsíc nebo když budete měnit filtr.
-

USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE
Pro uskladnění vyčistěte přístroj jak je uvedeno v „Čištění a údržba“. Řádně jej omyjte a
vysušte. Pokud možno uskladněte přístroj v originálním balení. Při uskladnění se vyvarujte
vysokých teplot.

LIKVIDACE
Pro likvidaci starého nebo doslouženého přístroje ho vraťte vašemu dealerovi či prodejci
pro řádnou likvidaci.

ZÁRUKA
Záruka na přístroj je 24 měsíců. Při nedodržení podmínek uvedených výše v návodu
záruka zaniká.

Výrobek splňuje následující normy a vyhlášky:
73/23/EEC
89/336/EEC
92/31/EEC
CE

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ:
Odkazy na obrázky v tomto návodu směřují k originálnímu návodu. Proto při
pročítání tohoto návodu mějte při ruce i originální návod do kterého můţete nahlíţet
na obrázky!
UPOZORNĚNÍ: Přístroj pracuje bez závad pouze s originálním filtrem BONECO.
DOPORUČENÍ: Neumísťujte přístroj přímo na podlahu! Cirkulace vzduchu nemusí být
tak zcela ideální.
Tento přístroj pohlcuje kouř cigaret, pachy (při smažení, ze zvířat), prach a veškeré
venkovní pachy a nečistoty, které se dostávají do bytu. Snižuje množství bakterií a virů v
ovzduší a zároveň dodává příjemný, čistý a svěží vzduch. Při čištění vzduchu můžete také
použít i ionizátor vzduchu.

Bezpečnostní opatření
-

-

-

-

-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod na použití. Poté jej uschovejte na
bezpečném místě pro případ dalšího nahlédnutí.
Zapojte přístroj do el. sítě, jejíž označení je shodné s výrobním štítkem přístroje.
Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách a v souladu dle technických
specifikací. Pokud použijete přístroj pro účely, pro které není vyroben, může to
zapříčinit újmu na zdraví či na životě.
Děti nejsou schopni rozpoznat možná nebezpečí, které pro ně může vzniknout při
manipulaci s přístrojem. Z tohoto důvodu, nikdy nenechávejte děti bez dozoru
v přítomnosti přístroje. (Obrázek 1)
S přístrojem nesmějí manipulovat osoby, které nejsou seznámeny s tím jak
přístroj pracuje, taktéž děti či osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog. Mohou
manipulovat s přístrojem pouze pod dozorem!
Nikdy nepoužívejte přístroj jestliže je poškozený anebo je poškozená přívodní
šňůra,(obrázek 2) po poruše přístroje, po té co přístroj spadl (obrázek 3 a 5)
anebo je poškozený jiným způsobem.
Používejte čističku pouze v kompletní sestavě.
Přístroj smí být opravován pouze kvalifikovanými pracovníky (obrázek 4).
Nekvalitní oprava přístroje může způsobit uživateli vážné nebezpečí.
Nikdy nevytahuje přívodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokrýma
rukama.
Umístěte přístroj na suchém vodorovném místě.
Neumisťujte čističku přímo na podlahu, do rohu nebo k topení.
Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce
převrhnout. (obrázek 5)
Vždy odpojte z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.

