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BONECO W200



INNHOLDSFORTEGNELSE

I denne pakken 151
Tilgjengelig tilbehør 151
I denne pakken 151

Oversikt og navn på delene 152

Tekniske data 153
Tekniske data 153

Første rengjøring 153

Ta i bruk 154

Betjening 155
Moduser 155

Duftstoffbeholder 155
Grunnleggende 155
Bruk 155

Rengjøringsanvisninger 156
Om rengjøringen 156
Anbefalte rengjøringsintervaller 156

Rengjøre apparatet 157
Demontering og rengjøring 157

Rengjøring av AW200 fordunstermatte 158
Om fordunstermatte AW200 158
Rengjøring i vaskemaskin 158
Rengjøring for hånd 158

Rengjøring av vifte 159
Rengjøre vifte 159

Rengjøring av fordunstermatte AW200 160
A7017 Ionic Silver Stick®  160
Tilgjengelig tilbehør 160



151

no

BONECO W200

I DENNE PAKKEN

Quick Manual Sikkerhetsanvisninger

SUNN 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 luftkva-
liteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. 
Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inne-
luft med din TOP-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”

I  DENNE PAKKEN
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1 På /av, ytelsestrinn

2 Vifte

3 Deksel / luftinntak

4 Duftstoffbeholder / 
Nøkkel til dekselet*

5 Trommel*

6 AW200 Fordunstermatte**

7 Luftutløp

8 Ledning

9 A7017 Ionic Silver Stick®

10 Vannkar*

1

2

3 4 5 6

87 9 10

* Kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 50 °C
** Kan vaskes i vaskemaskin på opptil 40 °C

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE
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TEKNISKE DATA* 

Typebetegnelse BONECO W200

Nettspenning 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Effektopptak Standby 0 W

Nivå 1 12.2 W**

Nivå 2 22.8 W**

Luftfuktighetsytelse 350 g/h**

Passende romstørrelse inntil 50 m2 / 125 m3

Volum maks. 4.5 Liter

Dimensjoner L × B × H 280 × 280 × 412 mm

Vekt (tom) 4.9 kg

Støynivå under bruk Nivå 1 27 db(A)**

Nivå 2 43 db(A)**

* Med forbehold om endringer
** ved 230 V ~ 50 Hz

TEKNISKE DATA FØRSTE RENGJØRING

 Produksjonsbetingede rester i vannkaret kan føre til 
skumdannelse og dermed vannlekkasje. Derfor må 
vannkaret rengjøres med varmt vann og oppvask-
middel før første gangs bruk. Skyll deretter vannka-
ret grundig under rennende vann.
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1

Sett BONECO W200 på et flatt underlag.

2

Løft overdelen av vannkaret.

MAX

3

Fyll på kaldt springvann opp til markeringen.

4

Sett overdelen på vannkaret 
(ikke la kabelen komme i klem!)

6

Slå på apparatet.

5

Sett ledningen i stikkontakten.
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MODUSER
BONECO-enheten har to moduser. Du kan bytte mellom 
dem med dreiebryteren.

• I stillingen  går BONECO-enheten vanlig (dagmo-
dus).

• I stillingen  går BONECO-enheten stille (nattmo-
dus).

En grønn LED signaliserer at BONECO-enheten går som 
den skal. LED-en lyser rødt når vanntanken er tom.

GRUNNLEGGENDE
I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige 
aromastoffer og eteriske oljer.

 Ikke tilsett duftstoffer rett i vannkaret ettersom dette 
kan få BONECO-apparatet til å fungere dårligere eller 
til og med skade det. Slike skader dekkes ikke av 
garantien.

BRUK
1. Trykk på duftstoffbeholderen for å ta ut skuffen.

2. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i 
skuffen.

3. Sett inn duftstoffbeholderen igjen.

 Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. 
Temperaturen må imidlertid ikke overstige 55 °C.
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OM RENGJØRINGEN
Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av pro-
duktet en forutsetning for problemfri og hygienisk drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene va-
rierer i henhold til luft- og vannkvalitet og driftstid.

Vi anbefaler å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og -bør-
ste ved manuell rengjøring.

 Du må alltid koble BONECO-apparatet fra strømnet-
tet før du begynner på rengjøringen! Mislighold kan 
føre til elektrisk støt og livsfare!

 Hvis du vasker trommelen og vannkaret i oppvask-
maskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 
50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall Tiltak

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

Annenhver uke Rengjør vannkar, trommel og fordunstermatte

En gang i året Bytt A7017 Ionic Silver Stick®

Rengjør vifte og indre deler
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5. Trekk AW200 fordunstermatten av trommelen.

6. Vask vannkaret og trommelen for hånd eller i opp-
vaskmaskin på maks. 50 °C.

7. Sett sammen BONECO-apparatet igjen ved å gå 
gjennom trinnene i motsatt rekkefølge.

RENGJØRE APPARATET

DEMONTERING OG RENGJØRING
1. Ta av den øvre delen av BONECO-apparatet.

2. Ta ut trommelen og AW200 fordunstermatten.

3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.

4. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på 
den. Vær obs på markeringene på yttersiden av ski-
ven.
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OM FORDUNSTERMATTE AW200
Fordunstermatte AW200 kan vaskes i vaskemaskin. Bruk 
vanlig vaskemiddel.

Det anbefales å legge fordunstermatte AW200 i en vas-
kepose eller vaske den separat fordi den ellers kan ta opp 
løse fibre fra andre ting som vaskes.

Når du setter fordunstermatte AW200 på trommelen etter 
rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:

RENGJØRING I VASKEMASKIN
AW200 fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Til-
sett vanlig vaskemiddel.

 AW200 fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.

 Ikke tørk AW200 fordunstermatten i tørketrommel.

RENGJØRING FOR HÅND
1. Stamp AW200 fordunstermatten grundig i varmt 

vann som du har tilsatt litt oppvaskmiddel.

2. Skyll AW200 fordunstermatten i rent vann som er 
så varmt som hendene tåler, inntil det ikke lenger 
danner seg skum.

3. La fordunstermatte AW200 tørke før du spenner den 
på trommelen igjen.

RENGJØRING AV AW200 FORDUNSTERMATTE
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RENGJØRE VIFTE
Når du skal vaske viftebladene, fjerner du gitteret med 
duftstoffbeholderen.

 Rengjør duftstoffbeholderen grundig dersom det er 
rester av duftstoffer i den (se side 155). Det skal 
bare noen få dråper til før huset på BONECO W200 
blir misfarget eller i verste fall skadet.

1. Ta ut duftstoffbeholderen.

2. Bruk nøkkelen til åpningene i gitteret.

3. Vri nøkkelen 90 grader og løft litt forsiktig på gitteret. 
Gjenta dette på alle hjørner helt til gitteret kan tas 
helt ut.

4. Vask viften og de innvendige delene med en fuktig 
klut.

5. Sett inn gitteret igjen. Trykk forsiktig på alle fire hjør-
ner slik at du hører at de klikker på plass.

 Apparatet må aldri brukes uten beskyttelsesgitteret!

RENGJØRING AV VIFTE
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A7017 IONIC SILVER STICK® 
A7017 Ionic Silver Stick® bruker sølvets antibakterielle 
effekt til å forbedre vannhygienen betraktelig. Den virker 
med en gang den kommer i kontakt med vann – selv når 
Boneco W200 er slått av.

A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut årlig for at den 
antibakterielle effekten skal opprettholdes.

Den brukte A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i hus-
holdningsavfallet.

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

• hos din BONECO-forhandler
• på www.shop.boneco.com oder
• rett i appen ”BONECO healthy air”

RENGJØRING AV FORDUNSTERMATTE AW200


