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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

BONECO S250
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BONECO S250 1 x wkładka wapienna Skrócona instrukcja obsługi 

w formie drukowanej
1 × CalcOff®

DANE TECHNICZNE*

Napięcie sieciowe 220 V / 50 Hz

Pobór mocy 145 W / 285 W

Wydajność nawilżania 6.8 litrów

Do pomieszczeń o wielkości do 40 m2/100 m3

Pojemność zbiornika 3.0 litry

Wymiary dł. x szer. x wys. 316×172×281 mm

Masa własna urządzenia 2,5 kg

Poziom hałasu <35 dB (A)

System Nawilżacz parowy

* Zmiany techniczne zastrzeżone

ZAKRES DOSTAWY
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5

6

1

2

3

4 1 Szklany zbiornik na wodę

2 Wskaźniki parametrów

3 Pole obsługowe

4 Wylot pary

5 Zbiornik wody

6 Układ doprowadzenia powietrza
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Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

Włącz nawilżacz BONECO S250 za pomocą  
przycisku .

Ustaw urządzenie BONECO S250 na stabilnej pod-
stawie.

Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną wodą.

1

4

2 3

5 6

Wylot pary jest sterowany za pomocą przycisku . Za pomocą przycisków  i  wybierz żądany 
poziom wilgotności powietrza.
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Symbol Znaczenie

Wilgotność powietrza

Wyświetlacz wskazuje aktualny poziom wilgotności powietrza.

Wyświetlacz wskazuje ustawioną wilgotność powietrza.

Umień wylotu pary wysoki (H) lub niski (L)

Wskazówka: Napełnić zbiornik wodą

Wskazówka: Konieczne czyszczenie

Przycisk Funkcja

Wł./wył,, uruchamianie funkcji czyszczenia

Regulacja wylotu pary

Ustawić żądaną wilgotność powietrza

Zestawienie wszystkich wskazań na 

zasilaczu
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REGULACJA WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Urządzenie BONECO S250 jest wyposażone w regulator 

wilgotności powietrza, monitorujący wilgotność powie-

trza w pomieszczeniu i regulujący pracę urządzenia. Za-

kres regulacji mieści się w przedziale od 30% do 70%.

1. Włącz nawilżacz BONECO S250.

2. Użyj przycisków  i , aby ustawić żądany poziom 

wilgotności powietrza. Na wyświetlaczu pokazuje 

się wskazówka  («żądana»).

3. W kilka sekund po wprowadzeniu ostatniego pa-

rametru na wyświetlaczu pokaże się ponownie 

. Wyświetlacz wskazuje ponownie aktu-

alną wilgotność powietrza.

Urządzenie BONECO S250 przerywa nawilżanie powie-

trza w momencie osiągnięcia żądanego poziomu. Proces 

nawilżania będzie kontynuowany automatycznie, gdy wil-

gotność powietrza spadnie poniżej ustawionej wartości.

REGULACJA MOCY

Do wyboru są dwa ustawienia mocy urządzenia BONECO 

S250.

1. W celu zmiany poziomu mocy należy wciskać przy-

cisk .

Wybrany poziom widać na wyświetlaczu w postaci sym-

boli  («High», wysoki) i  («Low», niski).

Wybrany poziom nie wpływa na pomiar wilgotności po-

wietrza lub jej sterowanie przez regulator.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacz BO-

NECO S250 należy zawsze odłączyć od zasilania! 

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić 

do porażenia prądem i zagrożenia życia!

 Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych 

środków czyszczących.

CZYSZCZENIE OBUDOWY
Najczęściej wystarczy czyszczenie za pomocą suchej 

ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń wyczyść 

urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Do wody 

należy zawsze dodać niewielką ilość płynu do mycia na-

czyń. Do czyszczenia nadają się również ręczniki papie-

rowe i środki do mycia okien.

WYMIANA WKŁADKI WAPIENNEJ
Wkładka wapienna pochłania osady wapienne znajdujące 

się w wodzie, dzięki czemu nie przedostają się one do 

otoczenia. Z czasem osadzające się wapno powoduje 

utwardzenie wkładki, co powoduje utratę jej skutecz-

ności.

Po każdym procesie czyszczenia urządzenia należy skon-

trolować stan wkładki. Wkładkę wapienna należy wymie-

niać, gdy stanie się ona zbyt sztywna i twarda. Zapasowy 

wkład można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w 

naszym sklepie internetowym pod adresem:

www.shop.boneco.com

CZYSZCZENIE
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SPOSÓB DZIAŁANIA

Mimo, że większość wapna zostaje pochłonięta przez 

wkład, płyta grzewcza urządzenia BONECO S250 po 

dłuższym okresie eksploatacji ulega zakamienieniu.

Czyszczenie, które należy wykonać, sygnalizuje na wy-

świetlaczu symbol 

Urządzenie BONECO S250 jest wyposażone w funkcję 

czyszczenia umożliwiającą jego proste i łatwe odkamie-

nianie. Podczas procesu odkamieniania płyta grzewcza 

zostaje wielokrotnie podgrzana i wystudzona, dzięki 

czemu osad wapienny staje się kruchy i można go w ła-

twy sposób usunąć.

URUCHOM PROCES CZYSZCZENIA

1. Wyłącz urządzenie BONECO S250 i odczekaj 1 go-

dzinę do jego wystudzenia.

2. Wyciągnij wkładkę wapienną i opróżnij zbiornik na 

wodę.

3. Wymieszaj zawartość 1 torebki CalcOff® w 1 litrze 

wody ciepłej wody z kranu.

4. Wlej roztwór do urządzenia BONECO S250.

5. Aby uruchomić proces czyszczenia, wciśnij i przy-

trzymaj przez 3 sekundy przycisk .

6. Za pomocą przycisków  i  wybierz żądany 

czas trwania czyszczenia (od 1 do 9 godzin). Jeśli po 

czyszczeniu w urządzeniu nadal znajduje się twardy 

osad wapienny, w każdej chwili można przeprowa-

dzić dłuższy proces czyszczenia lub go powtórzyć.

7. Odłącz nawilżacz BONECO S250 od sieci elektrycz-

nej i przepłucz zbiornik wodą z kranu.

8. Umieść wkładkę wapienną z powrotem w zbiorniku 

na wodę.

FUNKCJA CZYSZCZENIA
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BRUKSANVISNING 

BONECO S250


