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BRUKSANVISNING
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TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse BONECO S450

Nettspenning 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Effektopptak 160 W / 360 W / 480 W

Luftfuktighetsytelse opptil 560 g/h

Egnet for romstørrelser inntil 100 m2 / 250 m3

Volum 7 liter

Mål 240 × 355 × 334 millimeter

Støy 37 / 42 / 44 dB(A)

Tomvekt ca. 4,6 kg

Tilbehør A451 anti-kalk-pute, A7417 CalcOff

* Ved 230  V ~ 50 Hz

TEKNISKE DATA
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BONECO S450 A7417 CalcOff A451 anti-kalk-pute

Sikkerhetsanvisninger Hurtigveiledning

INNLEDNING

I PAKKENSUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV
Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. 
Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over 
luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og 
livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du 
bidrar til sunn inneluft for deg selv og omgivelsene 
med din BONECO.

TILGJENGELIG TILBEHØR
Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør 
får du:

• hos din BONECO-forhandler

• på www.shop.boneco.com

• rett i appen ”BONECO healthy air”



1

8

7

9

10

2

3

4

5

6

201

no

1 Damprørdeksel med 
duftstoffbeholder

2 Apparatdeksel
3 Vanntank
4 Vanntanklokk
5 Vannstandsindikator
6 Betjeningspanel
7 Damputløp
8 Damprør
9 A451 anti-kalk-pute
10 Ledning

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE
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M
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AUTO

CURRENT
DESIRED

Betjeningselementer Symboler og indikatorer

Slå apparatet på og av /  
starte rengjøring

Etterfyll vann

Tidsur aktivt

Regulere styrke / styrkeknapp AUTO Symbol for AUTO-modus

Hente opp tidsur-funksjon Symbol for SLEEP-modus

AUTO- / SLEEP-modus Rengjøring nødvendig

Stille inn relativ luftfuktighet /  
innstillingsknapper

Nåværende eller ønsket relativ luftfuktighet

Verdien viser nåværende relativ luftfuktighet

Verdien viser ønsket relativ luftfuktighet

Symbol for effekttrinn

TASTER OG SYMBOLER
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VIKTIGE MERKNADER
Bruk alltid tanken til å fylle på vann. 

Aldri fyll vann rett i apparatet eller i damprø-
ret!

• En tone signaliserer at apparatet forsynes med 
strøm.

• Merk at apparatet avgir økt støy de første minut-
tene etter at det er tatt i bruk.

• Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.

43

21

Ta ut vanntanken.

Ta ut damprøret.

Fjern apparatdekselet.

Legg A451 anti-kalk-pute i fordamperskålen.
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765

Fyll kaldt springvann på vanntanken. Sett i 
damprøret.

Sett i vanntanken.

Sett på apparatdekselet.

Sett i damprøret.

Koble apparatet til stikkontakten. Slå på apparatet.
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OM HYGROSTATEN
Apparatet er utstyrt med en hygrostat. Den måler 
den relative luftfuktigheten og slår av luftfuktin-
gen automatisk når ønsket verdi er nådd. Den in-
terne ventilasjonen forblir påslått for å sikre at den 
relative luftfuktigheten vises nøyaktig. Når ønsket 
relativ luftfuktighet underskrides, slås luftfuktin-
gen automatisk på igjen.

Det anbefales en relativ luftfuktighet på mellom 
40 % og 60 %. Innstillingsområdet ligger på minst 
30 % og maksimalt 70 % relativ luftfuktighet eller 
konstantdrift ”Co”.

STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET

STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET
Med innstillingsknappene kan man velge relativ 
luftfuktighet i trinn på 5:

Ønsket verdi vises blinkende. I displayet vises DESI-
RED (ønsket).

Etter noen sekunder går visningen automatisk tilba-
ke til verdien for nåværende relativ luftfuktighet, 
som vises som CURRENT (nåværende). Når ønsket 
verdi er nådd, viser displayet DESIRED og CURRENT. 

INDIKATOR ”E2”
Når displayet viser ”E2”, har nåværende relativ luft-
fuktighet nådd 90 %. Av sikkerhetsmessige årsaker 
slår apparatet seg av automatisk. Når den relative 
luftfuktigheten kommer under 85 %, slås apparatet 
på igjen.

HURTIGINDIKATOR
Når apparatet er slått av, kan man vise nåværende 
relativ luftfuktighet i displayet ved å trykke på inn-
stillingsknappene:

Denne visningen slukner automatisk etter noen 
sekunder.

L

M

H
DESIRED
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AUTO-MODUS
Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus, som sig-
naliseres av dette symbolet:

AUTO

I AUTO-modus er ønsket relativ luftfuktighet for-
håndsinnstilt på 50 %. Apparatet velger egnet ef-
fekttrinn, Low ”L” / Medium ”M” / High ”H”, for å nå 
verdien på 50 % rH så fort som mulig. 

I AUTO-modus kan målverdien når som helst endres 
med styrkeknappen. Dermed slås AUTO-modus av, 
og apparatet er i manuell modus:

AUTO-modus aktiveres på nytt med et trykk på AU-
TO-knappen:

 

SLEEP-MODUS
Ved å trykke på SLEEP-knappen kan man veksle mel-
lom AUTO-modus og SLEEP-modus:

AUTO

I SLEEP-modus er ønsket relativ luftfuktighet for-
håndsinnstilt på 45 %. Apparatet velger egnet ef-
fekttrinn, Low ”L” / Medium ”M”, for å nå verdien på 
45 % på en mest mulig energibesparende måte:

I SLEEP-modus kan man når som helst endre den re-
lative luftfuktigheten med innstillingsknappene. 

Når effekttrinnet endres med styrkeknappen, slås 
SLEEP-modus av, og apparatet er i manuell modus:

 

SLEEP-modus kan aktiveres igjen med to trykk på 
SLEEP-knappen.

MANUELL MODUS
Apparatet kan brukes på 3 effekttrinn. Ved å trykke 
på styrkeknappen kan man veksle mellom trinnene 
Low ”L” (nattmodus), Medium ”M” (vanlig modus) og 
High ”H” (høyeffektsmodus):

Ønsket effekttrinn vises i displayet:

L

M

H
DESIRED
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OM TIMEREN
Apparatet har en utkoblings- og en innkoblingsti-
mer.

TIMER

UTKOBLINGSTIMER
Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er 
slått på, stiller man inn utkoblingstimeren:

Displayet viser nå blinkende når apparatet slås av: 

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en ut-
koblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten inn-
tasting er den innstilte verdien aktivert, og timer-
symbolet vises.

Display viser nåværende relativ luftfuktighet igjen. 
Ved å trykke en gang til på timerknappen kan man 
sjekke og endre resterende tid til utkobling.

INNKOBLINGSTIMER
Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er 
slått av, stiller man inn innkoblingstimeren:

Displayet viser nå blinkende hvor lang tid det vil gå 
før apparatet slås på:

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en inn-
koblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten inn-
tasting er den innstilte verdien aktivert. Displayet 
viser den innstilte innkoblingstiden og timersym-
bolet.

Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.

L

M

H

AUTO

DESIRED

L
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DESIRED
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OM RENGJØRINGSSYMBOLET
Rengjøringssymbolet i displayet viser at apparatet 
må rengjøres:

Symbolet slukner automatisk når avkalkningsmo-
dus avsluttes.

Du fjerner symbolet manuelt ved å holde begge 
innstillingsknappene inne samtidig i 5 sekunder.

AVKALKNINGSMODUS
Avkalkningsmodus gjør det mulig med enkel ren-
gjøring og avkalkning av fordamperskålen, vann-
karet og damprøret.

Bruk utelukkende CalcOff til avkalkning. Ska-
der som skyldes bruk av andre avkalknings-

midler, dekkes ikke av garantien.

AVKALKNING
Pass på at det ikke renner noe vann inn i luf-
teåpningen. 

1. Fjern A451 anti-kalk-pute.

2. Løs opp 1 pose A7417 CalcOff i 1 liter varmt vann.

3. Hell løsningen rett i vannkaret.

4. Sett i damprøret.

5. Sett på apparatdekselet.
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6. Hold rengjøringsknappen inne i 5 sekunder:

Apparatet går i avkalkningsmodus. På displayet vi-
ses timersymbolet og verdien ”4h”.

Avkalkningens varighet reguleres med innstil-
lingsknappene mellom 1h og 9h, alt etter graden av 
tilsmussing. Etter 3 sekunder uten knappetrykk tas 
verdien i bruk.

Apparatet varmer opp blandingen hvert 30. mi-
nutt og slår seg deretter av igjen. Rengjøringsva-
righeten kan tilpasses når som helst med innstil-
lingsknappene. Når rengjøringen er fullført, vises 
verdien ”0h” og rengjøringssymbolet blinker. Med 
av/på-knappen avslutter man avkalkningsmodus 
og slår av apparatet.

7. Tøm apparatet og skyll karet grundig med spring-
vann.

FORBRUKSMATERIALE
Du får A7417 CalcOff hos din BONECO-forhandler el-
ler i BONECOs nettbutikk på:

shop.boneco.com

L

M

HCURRENT
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OM A451 ANTI-KALK-PUTEN
A451 anti-kalk-pute tar opp i seg en stor del av den 
kalken som utfelles under bruk. Den hindrer for-
damperskålen i å bli altfor forkalket og reduserer 
dermed hyppigheten av påkrevd avkalkning.

Så snart A451 anti-kalk-pute er helt fylt opp med 
kalk, må den byttes ut. Du merker at puten er full, 
på at den føles hard. Alt etter vannets hardhetsgrad 
kan det bli nødvendig med bytte hver andre til fjer-
de uke. A451 anti-kalk-pute kan kastes i restavfal-
let.

Det kan være kokende vann i fordamperskå-
len! Vent med å ta ut puten til vannet er av-

kjølt.

Legg kun 1 pute i fordamperskålen.

A451 ANTI-KALK-PUTE
1. Fjern apparatdekselet.

2. Ta ut vanntanken.

3. Ta ut damprøret.

4. Bytt ut den oppbrukte A451 anti-kalk-puten.

5. Sett sammen apparatet i motsatt rekkefølge 
igjen.

FORBRUKSMATERIALE
Du får en ny A451 anti-kalk-pute hos din BONE-
CO-forhandler eller i BONECOs nettbutikk på:

shop.boneco.com
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ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall Tiltak

Fra tredje dag uten bruk Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann

Annenhver uke Vask vanntanken, apparatdekselet, duftstoffbeholderen og damprøret med 
oppvaskmiddel og en myk plastbørste og skyll dem godt 

Hver 2. til 4. uke Kontroller A451 anti-kalk-pute og bytt den ut ved behov

En gang i året Rengjør huset med en fuktig klut og gni den tørr; bruk et rengjøringsmiddel som 
er egnet for plast, ved behov

RENGJØRINGSINTERVALLER
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OM DUFTSTOFFBEHOLDEREN
Duftstoffbeholderen er integrert i damprørdekse-
let.

Tilsett kun en liten mengde duftstoff i duftstoffbe-
holderen og pass på at den ikke blir overfylt.

Duftstoffene må ikke tilsettes rett i vanntan-
ken, i vannkaret eller i fordamperskålen, et-

tersom materialet og dermed også apparatet vil bli 
skadet.


