TECHNICKÁ DATA:
Rozměry (d. š. v.):
Délka kabelu:
Hmotnost:
Napětí:
Příkon:
Vhodné do místnosti:
Zvlhčovací výkon:
Obsah nádržky:
Obsah vany:
Součást balení:

380 x 320 x 425 mm
cca 2 m
5,9 kg
230 V/ 50 Hz
24 W
do 50 m² / 125 m³
300 g/hod.
4,5 litrů
2,5 litrů
Ionizační stříbrná tyčinka 7017; nádobka na parfém

Technické změny vyhrazeny!

Ionizační stříbrná tyčinka 7017
Tato ionizační postříbřená tyčinka zbavuje vodu více jak 650 druhů škodlivých bakterií pomocí ionizace
vody. Tato tyčinka má samoregulační účinky, není založena na žádné chemické reakci a její životnost
je minimálně 1 rok. ISS je součástí balení. Dále ji lze zakoupit u našich prodejců nebo přímo objednat
na naší adrese.

Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír a igelit odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. 

Čistič a zvlhčovač vzduchu BONECO

2055
Záruka 2 roky

TABULKA PORUCH
Porucha
Přístroj nepracuje.

Žádné zvlhčování a čištění.

Možná příčina
Nezapojená přívodní šňůra.

Jak ji odstranit
Zapojte přívodní šňůru do
el. sítě.

Přístroj je vypnutý.

Zapněte přístroj.

Disky nejsou správně
umístěny v podstavci.
Disky nejsou správně
umístěny v podstavci.

Zkontrolujte a vložte disky
správně.
Zkontrolujte a vložte disky
správně.

Není voda ve vodní
nádržce.

Naplňte nádržku vodou.

Gratulujeme Vám k zakoupení pračky vzduchu 2055.
Věděli jste, že suchý vzduch v místnosti
způsobuje vysušení sliznice a také popraskané rty a pálení v očích?
podporuje rozvoj infekcí a onemocnění dýchacích cest?
způsobuje unavenost a snižuje koncentraci?
zatěžuje, stresuje domácí zvířata a rostliny?
zvyšuje tvorbu prachu a elektrostatického náboje na textiliích ze syntetických vláken,
koberců a PVC podlah?
poškozuje dřevěný nábytek a parkety?
rozlaďuje hudební nástroje?

Typy k užití
Užití pračky vzduchu je vhodné
zejména během zimního období
nenahrazuje však pravidelné větrání místnosti
pokud má být předpokládaná vlhkost vzduchu 40 – 60 %

Popis přístroje
-

pere – čistí a zvlhčuje vzduch bez filtrů
pracuje tiše, na dvou výkonných stupních
je vhodná pro místnosti o velikosti 50 m²
je vyroben z vysoce kvalitních komponentů s dlouhou životností
má vysoký zvlhčovací účinek díky odpařování vody. Jednotlivé částečky prachu jsou
zionizovány a jsou zadržovány na zvlhčujících discích.

Uvnitř pračky vzduchu rotují skrze vodní lázeň speciální zvlhčující disky.
Během čistícího procesu je vzduch promýván stejně jako při dešti. Zvlhčování vzduchu probíhá
samoregulačně na principu studeného odpařování. Pračka vzduchu tímto produkuje optimální vlhkost
vzduchu aniž by bylo potřebné další přídavné zařízení. Speciální antibakteriální ochranný systém
(Ionic Silver Stick) zabraňuje shlukování bakterií ve vodní lázni. Pro dezinfekci vody nejsou proto nutné
žádné chemické přídavky.
Přístroj je vybaven elektrostatickým čištěním, které má za následek zachycení prachových částí na
syntetických discích, ze kterých jsou pak smývány vodou.

ZÁRUKA
Na přístroj Boneco 2055 poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Výrobek byl výstupní kontrolou ve
výrobním závodě pečlivě testován.
V případě poruchy reklamujte u svého prodejce.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či nevhodným používáním výrobku.
Záruční nároky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. Nároky uplatňujte ihned po zjištění
závad.

Bezpečnostní opatření
Před použitím přístroje pozorně pročtěte návod k použití a uschovejte na bezpečném místě
pro případné další nahlédnutí.
Užívejte pouze v obytných místnostech a dle technických dat. Neužití dle návodu může
poškodit zdraví a být životu nebezpečné nebo vést ke zraněním.
Děti nejsou schopni rozpoznat nebezpečí při užívání elektrických přístrojů. Z tohoto důvodu
nenechte děti bez dozoru, jestliže se pohybují v blízkosti přístroje.
Osobám, které nejsou obeznámeny s instrukcemi pro používání, stejně tak jako děti a osoby
pod vlivem léků, alkoholu či drog, není dovoleno s přístrojem manipulovat anebo je jim to
dovoleno pouze pod dozorem.
Důležité upozornění
Riziko poranění elektrickým šokem.
Vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky před čištěním, přemísťováním přístroje či vyprazdňování
vody.

Vybalení
Vyndejte pračku vzduchu opatrně z krabice. Vrchní část je volně položena na podstavci – není
přichycen.
Odstraňte všechno kartónové obložení ze soustavy disků. (5)
Použijte původní balení, krabici pro uskladnění přístroje, jestliže jej dlouhou dobu nepoužíváte.
Všechen obalový materiál je vyroben z materiálů vhodného pro recyklaci a může být umístěn do
příslušných odpadových kontejnerů.
Umístění
Ověřte si údaje o síťovém napětí na štítku. Umístěte pračku vzduchu na podlahu nebo na rovné, suché
místo v místnosti.
-

Informační štítek je na spodní straně přístroje
Ujistěte se, že je zabezpečen dobrý přístup k přístroji a dostatečný prostor pro údržbu a
čištění.
Pro zvýšení zvlhčujícího efektu ve velkých místnostech umístěte pračku vzduchu v blízkosti
radiátoru (nepřekročte teplotu nad 50°C).

Přívodní šňůra
Celková délka kabelu je cca 2 m a je nastavitelná.
Upravte délku kabelu popotažením/zastrčením. Nechte zbývající část kabelu v „kabelové zásuvce“.
Výměna vody
Naplňujte vodní nádržku pouze čerstvou, studenou vodou. Nezatěžujte vodní nádržku, např. minerální
vodou sycenou karbohydráty. Nepřidávejte žádné esenciální oleje nebo vůně do vody, plastická
hmota by mohla ztrácet barvu anebo být poškozena.
Uvedení do provozu
Zapojte přístroj do elektrické sítě a otočte kolečkem na požadovaný stupeň výkonu.
Zelená kontrolka svítí.
Abyste přístroj vypnuli, otočte na pozici 0.
Přístroj pracuje v noci obzvláště potichu (nastavení na stupeň I). Přístroj dosahuje maximálního
zvlhčovacího efektu v normálním nastavení.
Pročišťování vody
Voda je čištěna prostřednictvím Ionic Silver Stick (stříbrná Ionizační tyčinka). Pracuje na bázi
antibakteriálních vlastností stříbra (stříbro je efektivní proti více než 650 druhům bakterií a virům).
Ionic Silver Stick – tyčinka vylučuje dlouhodobě (1 rok) přesné množství iontů stříbra do vody.
Systém je bezúdržbový.
Vůně
Na „podstavci“ - vaně přístroje naleznete speciální zásobník na vůně. Můžete zde umístit
bavlněný tampon navlhčený vůní.

Čištění
Podstavec přístroje čistěte každé 2 týdny.
Zvlhčující disky každé 4 týdny.
Nejdříve očistěte vlhkou utěrkou kryt, poté utřete do sucha. V případě potřeby použijte čistící
prostředek na plasty.
pravidelné čištění je nezbytné pro hygienický a bezporuchový provoz
doporučené intervaly čištění jsou závislé na kvalitě vzduchu a vody, stejně tak na provozní
době
pračka vzduchu je pro čištění snadno rozložitelná
Je nezbytně nutné pračku vzduchu zcela vyprázdnit a vyčistit, jestliže nebyla užívána déle než
týden a byla napuštěna vodou.
Čištění vodní nádrže a podstavce
Vyčistěte vnitřek vrchního krytu vlhkou utěrkou jednou až dvakrát do roka.
Čištění ventilátoru
Ventilátor je umístěn pod krytem. Může být čištěn dle potřeby, použijte navlhčenou utěrku.
Před čištěním odstraňte Ionic Silver Stick – tyčinku z podstavce.
Odstraňte nečistoty ze spodního podstavce pomocí plastického nebo dřevěného kartáčku a
běžným zředěným čistícím prostředkem.

Čištění zvlhčujících disků
Nalijte odvápňovací prostředek, do spodního podstavce naplněného vodou a nechte působit. Ručně
otočte soustavu disků několikrát. Vyprázdněte spodní podstavec a vymyjte společně se soustavou
disků.
K čištění jednotlivých disků: Vyjměte disky z přístroje a uvolněte „otáčecí uzávěr“. Rozeberte disky a
důkladně je omyjte. Lze je dávat i do myčky.
Při umísťování do myčky nádobí dávejte pozor, abyste disky neohnuli a nezmáčkli.
NEUMÝVEJTE při teplotách nad 55°C – jinak mohou být disky poškozeny.
NEPOUŽÍVEJTE vodo-odpudivé čistící prostředky.
NEMYJTE žádné jiné části v myčce nádobí.
Ozubené kolo může být nasazeno pouze v jedné pozici.
Po očištění sestavte soustavu disků a pračku vzduchu v obráceném pořadí
Upozornění:
Otáčecí uzávěry mají dvě pozice na uchycení. Nestrhejte závit!
Uskladnění
Vyprázdněte vodní nádržku.
Důkladně celý přístroj omyjte a vymyjte. Nechte ho sochnout.
Odstraňte bajonetový uzávěr z vodní nádrže a uložte odděleně z důvodu záchrany těsnění.
Uskladněte pračku vzduchu pokud možno v originálním balení na suchém a ne příliš horkém místě.
Náhradní díly
Zobrazené náhradní díly můžete obdržet od vašeho obchodního zástupce a instalovat je sami. Mohou
být použity pouze originální díly od výrobce.
Všechny další opravy mohou být vykonány pouze odborníky k tomu vyškolenými anebo zákaznickou
službou.
Toto se vztahuje též k porouchané či poškozené přívodní šňůře.

