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Gratulálunk, hogy a BONECO 2055 Légmosó készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen
kellemesebbé teszi a leveg t a helyiségben.
A kellemes közérzet több tényez l függ. Ezek egyike a páradús leveg . A h vösebb id szak alatt a helyiségeket
teni kell, így leveg jének relatív páratartalma jelent sen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz hatással van a
légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra.
A BONECO 2055 típusú berendezés maximálisan 50 m2 (150m3) helyiség párásítására alkalmas, ahol
automatikusan beállítja az ideális páratartalmat. A készülékben lév tárcsák forgás közben nedvesek lesznek. A
ventillátor m ködése következtében a tárcsákról a víz elpárolog - így a helyiség leveg jét párásítják- ugyanakkor
a leveg ben szálló porszemcsék a nedves tárcsákra tapadnak, majd a tárcsa elfordulásával az alsó víztartályba
kerülnek - mintha az es mosta volna át a szabadban.
A készülékhez nem szükséges sz betét.
A készülék önszabályzó elven m ködik, ami azt jelenti, hogy a helyiséget nem tudja túlpárásítani (kivéve váratlan
széls séges id járás esetén). A helyiség h mérsékletét l függ en max. 50-60%-os relatív páratartalom érhet el.
A párásítási teljesítmény a h mérséklett l és a páratartalomtól függ. Minél alacsonyabb a leveg relatív
páratartalma annál több, minél magasabb a relatív páratartalma annál kevesebb víz párolog el a készülékb l Ha a
párásító közel van a f testhez, pl. radiátor vagy padlóf tés akkor a párásítási teljesítmény emelkedik.
A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív páratartalom 40 és 60 % között van.
Párásítót különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált helyiségekbe ajánlott használni.
Tudta, hogy a száraz leveg
- el segíti a fert zéses és légúti megbetegedések kialakulását valamit repedezett ajkakat és szemszárazságot
eredményezhet?
- fáradtságot, kimerültséget okozhat?
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre?
- el segíti a por kialakulását, valamint a szintetikus szálból készült textíliák, sz nyegek elektrosztatikus
feltölt dését?
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben?
A lakások és irodák leveg je gyakran túl száraz, tele van
- szálló porral
- számos kártékony anyaggal
- füsttel (dohányzás) és kellemetlen szagokkal
- allergiát okozó anyagokkal, mint például virágpor, állatsz r

Biztonsági el írások
-Az els használat el tt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és azt jól elérhet helyen rizze meg.
-A készülék m ködtetését ne bízzuk olyan emberre aki nem olvasta a használati utasítást, gyerekekre ill. aki
alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt áll.
-A készüléket a technikai jellemz knél leírt feszültségnek megfelel en használja.
-Ne m ködtesse a készüléket er sen piszkos, poros környezetben, 10C alatt vagy 30C felett.
-Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventillátor nyílásait bármi módon elzárni.
-Tilos a készüléket üzemeltetni, ha a kábel megrongálódott, illetve ha leejtették a készüléket vagy
megrongálódott.
-A készüléket csak szakember javíthatja.
-Csak az el írásoknak megfelel en használja a készüléket, bármely változtatás a készülékben ill. nem
rendeltetésszer használat a készülék meghibásodását okozhatja.
-Mindig szüntesse meg az elektromos csatlakozást:
-miel tt a készüléket feltölti vízzel vagy kiönti azt
-miel tt tisztítja vagy karbantartja a készüléket
-miel tt a készülék alkatrészeit eltávolítja ill. visszahelyezi
-miel tt a készüléket másik helyre helyezi
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-ha a készüléket hosszabb ideig nem használja
-Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, a megfelel dugaljzat nélkül ill. nedves kézzel.
-A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon.
-A készülék fels része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el
minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben.
-Soha ne dugja az ujját ill. valamilyen tárgyat a készülék ventilátorához.
-A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki.
-Soha semmilyen illóolajat ne töltsön a víztartályba!

Kicsomagolás
- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozból
- Ellen rizze, hogy minden megvan-e
- Távolítson el minden csomagoló anyagot és helyezzen mindent a helyére a megfelel módon. Ne felejtse el
kivenni a tekn aljzatból (5) a véd csomagolást sem. A tárcsáknak akadálytalanul kell forogniuk.
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja.
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért alkalmas a helyi szemétbe dobni.

Készülék elhelyezése
- Helyezze el a készüléket egy vízszintes, száraz és biztonságos helyen (ahol nem rúgnak bele és nincsen
semmilyen veszélynek kitéve)
Figyelem: A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat
-Ha a készülék közel van a f testhez a párásítás teljesítménye növekszik, de túl közel ne tegye (max. 50ºC).
-A készülék légmozgást okoz. Ezért ne tegyük olyan helyre ahol az embereket v. állatokat ez zavarja.

Elektromos vezeték
A vezeték teljes hossza kb. 2 m és a kívánt hosszúságra beállítható .
Vezeték beállítása (a)
Húzza ki a vezetéket a fali csatlakozóból
1. Ahogy a képen látható, dugjon be egy csavarhúzót a készülékbe
2. Nyomja kifelé (2)
3. Nyomja fel (3)
Húzza ki az igényelt hosszúságú vezetéket. A vezeték hosszúsága a
kés bbiek folyamán is az igénynek megfelel en változtatható

4

Víztartály fel és újra töltése
Csak friss, hideg csapvizet használjon.
A tartályt ne tegye ki nyomásnak (pl. ne használjon ásványvizet)
Ne adjon semmit a vízhez. Illóolajat vagy más anyagot soha ne tegyen a vízbe ami árthat a m anyagnak.
A feltöltés után csavarja vissza a kupakot.

A készülék üzembe helyezése
1. A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a csomagoló
anyagokat.
2. Helyezze a készüléket egy száraz, sima, biztonságos felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen
veszélynek kitéve).
3. Ellen rizze a készülék adattábláján (alján) lév feszültség értékeket. Ezeknek meg kell egyezniük a helyi
szabványoknak. Ha ezek eltérnek akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hanem vigye vissza a
készüléket a keresked jéhez.
Figyelem: A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat
4. Töltse fel a víztartályt (1) friss, hideg vízzel és helyezze vissza a készülékbe. Miután a víz átfolyt az alsó
víztartályba (5) töltsük fel újra a víztartályt, ezzel biztosítva a teljes feltöltést 7 liter
5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (220-240V)
6. Kapcsolja be a készüléket a kívánt fokozatba.
Bekapcsolt állapotban a zöld lámpa világit.
7. A készülék kikapcsolásához kapcsolja a 0 pozícióba a kapcsolót.

Víz tisztítása
A víz csírátlanításáról egy speciális ezüst elektróda (ISS) gondoskodik.
(Vegyszer hozzáadása nélkül) Az ezüst több mint 650 baktérium és vírus ellen
hatásos.
Az elektróda hosszú ideig kifejti a hatását. Kb. 1-1,5 évig. Ezért az évenkénti
cseréje javasolt.

Illatosító használata
Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. Figyeljen a biztonsági
el írásokra. Illóolajat csak saját felel sségére használjon. Ebb l fakadó
bármely problémáért felel sséget nem vállalunk.
A tálcán található tartóba helyezzen vattát amire illóolajat csepegtessen (NE
ÖNTSÖN!!).
Az illóolajat csak annak a tartójába tegye.
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Készülék tisztítása
A készülék tisztítása elengedhetetlen a higiénikus és jó m ködéshez.
Mindig szüntesse meg a hálózathoz való csatlakozást minden
tisztítás el tt.
Tisztítsa a víztartályt és tárcsákat hetente.
A párásító tárcsákat 3-4 hetente 20% étkezési ecettel vízkötlenitse.
Vegye ki a tárcsákat. Törölje tisztára az alsó tartályt.
Helyezze vissza a tárcsákat a helyükre, öntsön rá 20% ecetoldatot,
várja meg amíg az ecet kifejti a hatását, néha kézzel forgassa meg
a tárcsákat. Öntse ki a folyadékot az alsó tartályból és a
tárcsaköteggel együtt vízzel öblítse le.
Soha ne üzemeltesse a készüléket ecettel vagy tisztító folyadékkal.
Szennyezett környezetben el fordulhat, hogy gyakoribb tisztításra
van szükség, ezért a tisztítás gyakorisága nagyban függ víz és
leveg min ségét l valamint a m ködés idejét l. Ha a készüléket
hosszabb ideig nem használták és vízzel volt feltöltve akkor
használat el tt feltétlenül tisztítsa ki.
A készülék könnyen szétszedhet tisztításhoz.
-Ház
Törölje le a házat nedves ruhával majd törölje szárazra. Soha ne
használjon benzint, oldószert, dörzsöl anyagot, ami megsértheti a
anyag felületet.
-Párásító tárcsák
Távolítsa el az összes korongot a készülékb l.
A tárcsák tisztíthatók akár a készülék háza. A tárcsák szétszedéséhez kövesse a képen
látható ábrát. (Fordítsa a korongot a tengelyre. Majd a záró kupakot két kézzel fordítsa el.
Miután le csavarta a záró kupakot a tárcsákat egyesével letudja emelni. A tisztításhoz
soha ne használjon benzint, oldószert vagy olyan dörzsöl anyagot ami kárt tehet az
alkatrészben. Csak egyesével és ne összeszerelve tegye a tárcsákat a mosogatógépbe.
Soha ne alkalmazzon 55°C nál magasabb h mérséklet vizet a tisztításhoz! (
Olvassa el a mosogatógép használati utasítását.)
Az összeszerelés a fentiek figyelembevételével értelemszer en fordított sorrendben
végezze.
A zárókupakot két kattanásig fordítsa el. NE TEKERJE TÚL!
-Ventilátor
Igény esetén bármikor tisztítható a ventilátor is. Egyszer en ronggyal törölje le.
A készülékben lerakodott vízk eltávolítására kizárólag emberi fogyasztásra
alkalmas ecet oldatot ( max. 20%) használjon.
Soha ne használjon a készülék tisztításához sósavat vagy bármilyen más vízk oldó szert.
Takarítás el tt távolítsa el az ezüst elektródát (ISS) a készülék aljából.
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Hibaelhárítás
Ha a készülék nem m ködik tökéletesen, kérjük ellen rizze a következ ket
Probléma
nem m ködik

Ok
nincs elektromos csatlakozás

súrlódó hang

a párásító tárcsák nem helyesen
vannak behelyezve
nincs víz a tartályban
a párásító tárcsák szennyezettek
-tartály vagy a tárcsák er sen
szennyezettek
-ezüstelektróda nincs a tartályban
- ezüstelektróda elhasználódott
alacsony h mérséklet

nincs párásítás
kellemetlen szag

nagyon kevés víz
párolog el

Hiba elhárítása
csatlakoztassa a készüléket
az elektromos hálózathoz
igazítsa helyére a tárcsákat
töltse fel
tisztítsa meg a tárcsákat
- takarítsa ki (Készülék
tisztítása fejezet)
- pótolja!
- cserélje ki
tegye a készüléket
magasabbra vagy a f test
közelébe.

Csak az eredeti gyári alkatrészeket használja. Probléma esetén forduljon a szervizhez. /Az országos
szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/
Ez vonatkozik a sérült elektromos vezetékre is.

Technikai adatok
Hálózati feszültség
Teljesítmény
Párásító képesség
Javasolt szoba méret
Víz tartály
Méretek
Súly (üresen)
Elektromos vezeték hossza

230V / 50Hz
24W
300g/h
max.50m2
4,5 l
380 x 320 x 425 mm
5,9 kg
2m

Készülék tárolása
Tisztítsa ki a készüléket. Hagyja, hogy jól kiszáradjon. Öntse ki a vizet a víztartályból, szárítsa ki. Helyezze a
készüléket a dobozába, majd tegye a készüléket száraz helyre.
Selejtezés
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások
szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a
háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül alkatrészt nem tartalmaz.
Az elektromos készülék nem helyezhet el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve
történik a vonatkozó környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.

Min ség tanúsítás
A 2-1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.
A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.

tanúsítjuk, hogy

