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INSTRUKCJA OBSŁUGI

BONECO U300
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1 Pokrywa

2 Dysza wylotowa

3 Komin

4 Ionic Silver Stick®

5 Włącznik główny / regulator

6 Szczotka

7 Wkład A250 AQUA PRO

8 Pojemnik na substancje 
zapachowe

9 Zasilanie

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI
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ZAKRES DOSTAWY

BONECO U300 Proszek do czyszczenia  

i odkamieniania „CalcOff“

Ionic Silver Stick® A7017 Wkład A250 AQUA PRO

WPROWADZENIE

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO U300. 

Wydajny nawilżacz utrzymuje wilgotność powietrza za-

wsze na przyjemnym poziomie. Swędząca skóra, piekące 

oczy i wysuszone błony śluzowe to już przeszłość. Dzięki 

temu Ty oraz Twoja rodzina będziecie mniej podatni na 

przeziębienia i inne choroby zakaźne.

Już wkrótce nie będziesz chciał zrezygnować z od-

zyskanego poczucia komfortu.

WPROWADZENIE

WKŁAD A250 AQUA PRO

W celu uruchomienia wkładu A250 AQUA PRO proszę 

przestrzegać załączonej instrukcji.

Pasek do testowania   

 twardości wody
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Podłącz nawilżacz BONECO U300 do sieci 
elektrycznej.

Napełnij zbiornik świeżą, zimną wodą. Uwaga: Nie wolno przekraczać maksymalnego stanu 
napełnienia.

Włącz nawilżacz BONECO U300 za pomocą pokrętła. Ustaw intensywność mgiełki zgodnie z własnymi 
życzeniami.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA
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STAN WODY

Podświetlenie LED włącznika wskazuje stan eksploatacji 

oraz stan wody.

• Kolor niebeski: Urządzenie jest włączone i jest eks-

ploatowane. W zbiorniku znajduje się wystarczająca 

ilość wody.

• Kolor czerwony: Urządzenie jest włączone, lecz zbior-

nik na wodę jest pusty. Wyłącz urządzenie lub uzupełnij 

świeżą wodę.

• Brak wskazania: Urządzenie jest wyłączone lub odłą-

czone od sieci elektrycznej.

POJEMNIK NA SUBSTANCJE ZAPACHOWE

W znajdującym się w tylnej części pojemniku na substan-

cje zapachowe można umieszczać dostępne w handlu 

środki zapachowe.

1. Naciśnij na pojemnik na substancje zapachowe, aby 

odblokować szufladę.

2. Skrop watę w szufladzie wybraną przez siebie sub-

stancją zapachową.

 W żadnym wypadku nie wolno dodawać środków 

zapachowych bezpośrednio do zbiornika wody; grozi 

to uszkodzeniem nawilżacza BONECO U300 i utratą 

gwarancji!

FUNKCJE I WSKAZANIAODPOWIEDNIE MIEJSCE USTAWIENIA

ODPOWIEDNIE MIEJSCE USTAWIENIA

Nawilżacz BONECO U300 oddaje w ciągu godziny ponad 

pół litra wody do powietrza. Dlatego też ważne jest, aby 

ustawić urządzenie w odpowiednim miejscu.

 Nie ustawiaj nawilżacza BONECO U300 bezpośred-

nio na podłodze, ponieważ wilgoć z mgły wodnej 

może uszkodzić jej powierzchnię, np. w przypadku 

parkietu lub też delikatnych dywanów.

• Zwracaj uwagę na to, aby urządzenie było odsunięte od 

najbliższej ściany o ok. 30 cm.

• Nie kieruj mgły na ścianę, rośliny, meble lub też inne 

przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia przez skrapla-

jącą się wodę. Minimalny odstęp powinien wynosić co 

najmniej 50 cm.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI
Im dłuższy jest czas użytkowania urządzenia, tym mniej-

sza wydajność wkładu A250 AQUA PRO oraz elektrody 

Ionic Silver Stick®. Wewnątrz urządzenia BONECO U300 

tworzy się kamień. Stojąca woda może ponadto wpływać 

negatywnie na warunki higieniczne i stanowić źródło nie-

przyjemnych zapachów.

Dlatego regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia 

są warunkiem higienicznej i przebiegającej bez zakłóceń 

pracy urządzenia.

 Przed każdym czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę 

sieciową. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może do-

prowadzić do porażenia prądem i zagrożenia życia 

lub zdrowia!

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Obudowę nawilżacza BONECO U300 należy czyścić przy 

pomocy miękkiej szmatki. Należy używać ciepłej wody z 

wodociągu z dodatkiem odrobiny detergentu.

Częstotliwość* Czynność

1 raz dziennie Skontrolować poziom wody, ew. dolać

W przypadku przestoju powyżej 1 tygodnia Opróżnić i oczyścić nawilżacz BONECO U300

Co 2 tygodnie Czyszczenie zbiornika wody i odkamienianie

Co 2 do 6 miesięcy Wymiana wkładu A250 AQUA PRO

1 raz w roku Wymiana wkładu Ionic Silver Stick®

WSK AZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

* Efektywna częstotliwość czyszczenia i konserwacji uzależniona jest od jakości powietrza i wody oraz od czasu eksploatacji urządzenia. 

Dlatego też dane te należy rozumieć tylko jako zalecenia.
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ODKAMIENIANIE

Jeżeli na spodzie nawilżacza BONECO U300 utworzą się 
uporczywe osady kamienia, oprócz czyszczenia urzą-
dzenie wymaga odkamieniania. Należy używać do tego 
załączonego środka odkamieniającego „CalcOff“. Śro-
dek ten można później zakupić u sprzedawcy BONECO 
lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem  
www.shop.boneco.com.

1. Odłącz nawilżacz BONECO U300 od sieci elektrycz-
nej.

 Przed opróżnieniem urządzenia przewód zasilający 
należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej. Nie-
przestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do 
porażenia prądem i zagrożenia życia lub zdrowia!

2. Opróżnij zbiornik wody.

 Przechyl nawilżacz BONECO U300 po wzdłużnej 
stronie w kierunku zlewu (okienkiem kontrolnym do 
dołu). Dzięki temu woda nie będzie mogła przedo-
stać się do wylotu powietrza i uszkodzić urządzenia.

3. Wyjmij A250 AQUA PRO i Ionic Silver Stick®.

4. Zmieszaj 1 torebkę środka „CalcOff“ z 1 l wody i wlej 
roztwór do zbiornika wody.

5. Pozostaw roztwór środka „CalcOff“, aby działał 
przez kilka godzin.

6. Oczyść nawilżacz BONECO U300 za pomocą 
szczotki do naczyń.

7. Wnętrze zbiornika wody wypłukaj świeżą wodą z 
ranu.

8. Włóż ponownie Ionic Silver Stick® oraz A250 AQUA 
PRO.

CZYSZCZENIE I ODKAMIENIANIE
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USUWANIE POZOSTAŁOŚCI KAMIENIA

Pozostałości kamienia na membranie można usunąć za 

pomocą żółtej szczotki, która znajduje się w pokrywie 

nawilżacza BONECO U300.

 Do czyszczenia membrany nie należy używać 

ostrych przedmiotów lub agresywnych środków 

czyszczących; grozi to uszkodzeniem nawilżacza 

BONECO U300 i utratą gwarancji!

CZYSZCZENIE I ODK AMIENIANIE
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WYMIANA WKŁADU IONIC SILVER STICK®

Wkład Ionic Silver Stick® zapobiega namnażaniu się bak-

terii w wodzie i przyczynia się tym samym znacznie do 

utrzymania higieny oraz dobrego samopoczucia. Wkład 

Ionic Silver Stick® ulega zużyciu i wymaga regularnej 

wymiany.

1. Odłącz nawilżacz BONECO U300 od sieci elektrycz-

nej.

 Przed opróżnieniem urządzenia przewód zasilający 

należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej. Nie-

przestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do 

porażenia prądem i zagrożenia życia lub zdrowia!

2. Opróżnij zbiornik wody.

 Przechyl nawilżacz BONECO U300 po wzdłużnej 

stronie w kierunku zlewu (okienkiem kontrolnym do 

dołu). Dzięki temu woda nie będzie mogła przedo-

stać się do wylotu powietrza i uszkodzić urządzenia.

3. Wyjmij zużyty wkład Ionic Silver Stick® i zutylizuj go 

wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

4. Włóż nowy wkład Ionic Silver Stick®.

WYMIANA WKŁADU A250 AQUA PRO

A250 AQUA PRO należy wymieniać co 2 do 6 miesięcy. 

Jeśli woda jest bardzo twarda, konieczna jest częstsza 

wymiana. Biały osad wokół urządzenia to niezawodny 

znak, że A250 AQUA PRO jest zużyta.

Nowy wkład A250 AQUA PRO jest od razu gotowy do uży-

cia. W celu uruchomienia wkładu A250 AQUA PRO proszę 

przestrzegać załączonej instrukcji. 

Zużyty wkład A250 AQUA PRO można utylizować wraz 

z odpadami z gospodarstwa domowego.

WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
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Napięcie sieciowe 230V/50 Hz

Pobór mocy 27 W 

Wydajność nawilżania 350 g/h

Do pomieszczeń o wielkości do 40 m2 / 100 m3

Pojemność zbiornika 5.0 litrów

Wymiary dł. x szer. x wys. 308×165×325 mm

Masa własna urządzenia 2.74 kg

Poziom hałasu <45 dB(A)

DANE TECHNICZNE
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