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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

BONECO S200
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BONECO S200 1 × A451 Wkładka wapienna Skrócona instrukcja obsługi 

w formie drukowanej
1 × A7417 CalcOff®

DANE TECHNICZNE*

Napięcie sieciowe 230 V/ 50 Hz

Pobór mocy 145W / 285W

Wydajność nawilżania 300 g/h

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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4

1

2

3

1 Szklany zbiornik na wodę

2 Regulator mocy

3 Wylot pary

4 Wlot powietrza
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Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną wodą.

Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

Ustaw urządzenie BONECO S200 na stabilnej pods-
tawie.

Ułóż dostarczoną wkładkę wapienną na płycie 
grzewczej.

1

4

2 3

Uruchom urządzenie BONECO S200 za pomocą 
 regulatora mocy.

5 6

Wybierz stopień 1 lub stopień 2 dla wylotu pary.
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WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Urządzenie BONECO S200 jest obsługiwane ręcznie. 

Urządzenie będzie pracowało, dopóki pokrętło nie zosta-

nie ustawione w pozycji «0».

W momencie, gdy zbiornik wody jest pusty, urządzenie 

wyłącza się automatycznie, co zapobiega jego przegrza-

niu lub uszkodzeniu.

1. Włącz urządzenie BONECO S200, zmieniając usta-

wienie pokrętła z pozycji «0» na pozycję «I».

2. Zwiększaj moc nawilżania, obracając pokrętło do 

pozycji «II» .

3. Wyłącz urządzenie, gdy wilgotność powietrza odpo-

wiada Twoim wymaganiom.

WYŚWIETLACZ W TRYBIE ROBOCZYM
Obwódka LED na pokrętle sygnalizuje tryb gotowości 

urządzenia do pracy.

Kolor niebieski (stały): Urządzenie pracuje normalnie; w 

zbiorniku znajduje się woda.

Kolor czerwony (stały): Urządzenie jest włączone. Pro-

ces podawania pary został jednakże wyłączony automa-

tycznie, gdyż w zbiorniku nie ma wody.

Kolor niebieski (pulsujący): Tryb czyszczenia aktywny.

OBSŁUGA
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WYMIANA WKŁADKI WAPIENNEJ
Wkładka wapienna pochłania osady wapienne znajdujące 

się w wodzie, co powoduje spowolnienie procesu osad-

zania się kamienia na płycie grzewczej. Dzięki temu 

urządzenie BONECO S200 pracuje przez cały czas z 

optymalną mocą i można je rzadziej odkamieniać.

Z czasem osadzające się wapno powoduje utwardzenie 

wkładki, co powoduje zmniejszenie jej skuteczności.

Po każdym procesie czyszczenia urządzenia należy 

skontrolować stan wkładki. Wkładkę wapienną należy 

wymieniać, 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

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacz 

BONECO S200 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 

naczyń. Do czyszczenia nadają się również ręczniki pa-

pierowe i środki do mycia okien.

CZYSZCZENIE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Zawsze odłączaj urządzenie BONECO S200 od 

źródła zasilania i odczekaj do wystudzenia reszty 

wody znajdującej się w urządzeniu. W przeciwnym 

razie może dojść do ciężkich poparzeń ciała!

SPOSÓB DZIAŁANIA
Mimo, że większość wapna zostaje pochłonięta przez 

wkład, płyta grzewcza urządzenia BONECO S200 po 

dłuższym okresie eksploatacji ulega zakamienieniu.

Urządzenie BONECO S200 jest wyposażone w funkcję 

czyszczenia umożliwiającą jego proste i łatwe odkami-

enianie. Podczas procesu odkamieniania płyta grzewcza 

zostaje wielokrotnie podgrzana i wystudzona, dzięki 

czemu osad wapienny staje się kruchy i można go w 

łatwy sposób usunąć.

CZAS TRWANIA CZYSZCZENIA
Jeden cykl czyszczenia trwa najczęściej od 1 do 4 god-

zin. Czas procesu czyszczenia może być jednak modyfi-

kowany według Państwa uznania zgodnie z oczekiwanym 

efektem.

URUCHOM PROCES CZYSZCZENIA
1. Wyłącz urządzenie BONECO S200 i odczekaj 1 

godzinę 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 S200.

5. Ustaw pokrętło w pozycji , aby uruchomić proces 

czyszczenia.

6. Po żądanym czasie czyszczenia wyłącz nawilżacz 

BONECO S200.

7. Odłącz nawilżacz BONECO S200 od sieci elektrycz-

nej i przepłucz wanienkę wodą z kranu.

8. Umieść wkładkę wapienną z powrotem na wani-

ence.

FUNKCJA CZYSZCZENIA
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