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APLIKACJA BONECO
zystaj z darmowej Aplikacji BONECO zawierającej wiele przydatnych 
wskazówek dotyczących twojego nawilżacza BONECO. Gwarantują one 
higieniczne działanie urządzenia i trwałą poprawę jakości powietrza w 
twoich pomieszczeniach.

W naszej aplikacji znajdziesz:
■ Funkcję zakupu akcesoriów i urządzeń online 
■ Informacje o produkcie 
■ Instrukcję użytkownika 
■ Praktyczny kalendarz konserwacji 
■ … i o wiele więcej
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BONECO W200

DANE TECHNICZNE* 

Oznaczenie typu BONECO W200

Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz

Pobór mocy Standby 0 W

Poziom 1 12 W

Poziom 2 22.5 W

Wydajność nawilżania 350 g/h

Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do 50 m2 / 125 m3

Pojemność zbiornika maks. 4.5 Liter

Wymiary dł. x szer. x wys. 280 × 280 × 412 mm

Masa własna urządzenia 4,9 kg

Poziom hałasu podczas pracy Poziom 1 27 db(A)

Poziom 2 43 db(A)

* Zmiany techniczne zastrzeżone

ZAKRES DOSTAWY

A7017 Ionic Silver Stick® Skrócona instrukcja obsługi 
w formie drukowanej

SZANOWNI PAŃSTWO,
Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO W200. 
Wydajny nawilżacz powietrza utrzymuje wilgotność po-
wietrza na przyjemnym poziomie, przyczyniając się 
do poprawy samopoczucia ludzi i zwierząt domowych 
– szczególnie w suchych miesiącach zimowych. Urzą-
dzenie zatrzymuje jednocześnie cząstki brudu na macie 
nawilżającej, dzięki czemu wyraźnie poprawia się higiena 
powietrza.

Obsługa i czyszczenie urządzenia BONECO W200 są bar-
dzo proste. Z uwagi na fakt, że wanienka, bęben i mata 
nawilżająca mogą być oczyszczane w maszynie, pielę-
gnacja urządzenia ogranicza się do minimum.

Zarówno latem, jak też zimą: Nigdy nie będziesz chciał 
zrezygnować z poczucia komfortu, jakie będziesz za-
wdzięczał urządzeniu.
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1 Wł./Wył., poziom mocy

2 Wentylator

3 Pokrywa/ Wlot powietrza

4 Pojemnik na substancje 
zapachowe

5 Bęben

6 Mata nawilżająca

7 Wylot powietrza

8 Kabel zasilający

9 Ionic Silver Stick®

10 Tacka na wodę

1

2

3 4 5 6

87 9 10
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Wlej zimną wodę z kranu do poziomu znacznika.

Umieść górną część obudowy na wanience  
(nie podpinać kabla!)

Ustaw urządzenie BONECO W200 na  
płaskiej podstawie.

Unieś górną część obudowy z wanienki.

1

4

2 3

Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

5

Włącz urządzenie.

6
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TRYBY PRACY
Urządzenie BONECO W200 może pracować w dwóch try-
bach, które można wybierać przy pomocy pokrętła.

• W pozycji  urządzenie BONECO W200 pracuje z 
normalną mocą (tryb dzienny).

• W pozycji  urządzenie BONECO W200 pracuje w 
trybie cichym (tryb nocny).

Właściwe działanie urządzenia BONECO W200 jest sy-
gnalizowane przez zieloną diodę LED. Gdy zbiornik wody 
jest pusty, dioda świeci się na czerwono.

ZBIORNIK NA SUBSTANCJE ZAPACHOWE
W znajdującym się w tylnej części urządzenia pojemniku 
na substancje zapachowe można umieszczać dostępne w 
handlu środki zapachowe i olejki eteryczne.

 Nie dodawać żadnych substancji zapachowych bez-
pośrednio do wanienki na wodę, gdyż może to 
zmniejszyć wydajność lub nawet uszkodzić nawil-
żacz BONECO W200. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń tego typu.

1. Naciśnij na pojemnik na substancje zapachowe, aby 
wciągnąć szufladę.

2. Skrop filcową wkładkę znajdującą się w szufladzie 
wybraną przez siebie substancją zapachową.

 Pojemnik na substancje zapachowe można myć w 
zmywarce. Temperatura nie może jednakże przekro-
czyć 55 °C.
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INFORMACJE NA TEMAT CZYSZCZENIA URZĄDZE-
NIA
Regularne serwisowanie i czyszczenie stanowi podstawę 
bezawaryjnego i higienicznego użytkowania urządzenia.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i konserwacji uza-
leżniona jest od jakości powietrza i wody, jak również od 
faktycznego czasu trwania użytkowania urządzenia.

Do czyszczenia ręcznego należy użyć płynu do mycia 
naczyń i szczotki.

 Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacz BO-
NECO W200 należy zawsze odłączyć od zasilania! 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić 
do porażenia prądem i zagrożenia życia!

 Podczas mycia bębna i wanienki w zmywarce tem-
peratura nie może przekroczyć 50 °C, w przeciwnym 
razie elementy z tworzywa sztucznego mogą ulec 
deformacji.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA

Częstotliwość Sposób postępowania

od trzeciego dnia bez używania urządzenia Opróżnianie wanienki i napełnianie jej świeżą wodą

co 2 tygodnie Czyszczenie wanienki, bębna i maty nawilżającej

co roku Wymiana Ionic Silver Stick®

Czyszczenie wentylatora i wnętrza urządzenia
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5. Wyciągnij matę nawilżającą z bębna.

6. Wanienkę i bęben należy myć ręcznie lub w zmy-
warce w temperaturze do 50 °C.

CZYSZCZENIE WANIENKI I  BĘBNA

WANIENKA NA WODĘ I BĘBEN
1. Zdejmij górną część obudowy urządzenia BONECO 

W200.

2. Wyciągnij z urządzenia bęben z matą nawilżającą.

3. Wyjmij Ionic Silver Stick®.

4. Obróć obydwie tarcze bębna, aby je poluzować. 
Zwróć uwagę na znaczniki znajdujące się po ze-
wnętrznej stronie tarcz.
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INFORMACJE NA TEMAT MATY NAWILŻAJĄCEJ
Przypadku silnego zabrudzenia, zakamienienia lub wy-
stępowania nieprzyjemnego zapachu można wyprać 
matę w pralce lub wyczyścić ręcznie.

W momencie umieszczania maty nawilżającej w bębnie 
po wyczyszczeniu, należy zwrócić uwagę jej właściwe 
ułożenie:

PRANIE MATY W PRALCE
Matę nawilżającą można prać w pralce. Do prania należy 
użyć zwykłego proszku do prania.

 Mata nawilżająca może być prana w temperaturze 
maksymalnej 40 °C.

 Maty ewaporacyjnej nie należy suszyć w suszarce 
do bielizny.

PRANIE RĘCZNE MATY
1. Matę nawilżającą należy myć w ciepłej wodzie z do-

datkiem niewielkiej ilości detergentu.

2. Matę nawilżającą płucz ciepłą, czystą wodą do mo-
mentu, w którym przestanie tworzyć się piana.
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CZYSZCZENIE WENTYLATORA
W celu wyczyszczenia łopatek wentylatora należy usunąć 
kratkę przy użyciu pojemnika na substancje zapachowe.

 Jeśli w pojemniku na substancje zapachowe znaj-
dują się resztki substancji zapachowych, należy 
gruntownie go wyczyścić (patrz strona 93). Wy-
starczy zaledwie kilka kropli, aby pofarbować obu-
dowę urządzenia BONECO W200 lub ją nawet uszko-
dzić.

1. Wyjmij pojemnik na substancje zapachowe.

2. Użyj klucza pasującego do otworów w kratce.

3. Obróć klucz o 90 stopni i ostrożnie unieś kratkę. 
Powtórz tę czynność na wszystkich narożnikach, aż 
będzie możliwość usunięcia kratki.

4. Wentylator i wnętrze urządzenia należy czyścić wil-
gotną ściereczką.

5. Ponownie zamontuj kratkę. Lekko wciśnij ją na 
wszystkich czterech narożnikach, aż usłyszysz, że 
kratka wskoczyła na swoje miejsce.

 Nie wolno włączać urządzenia bez kratki zabezpie-
czającej!

IONIC SILVER STICK® 
Ionic Silver Stick® wykorzystuje antybakteryjne działa-
nie srebra w celu wyraźnej poprawy higieny powietrza. 
Elektroda działa od razu po zetknięciu z wodą – również 
wtedy, gdy urządzenie BONECO W200 jest wyłączone.

Ionic Silver Stick® należy wymieniać raz do roku, aby za-
pewnić jej antybakteryjne działanie.

Zużyty IIonic Silver Stick® można utylizować wraz z od-
padami domowymi.

Ionic Silver Stick® można nabyć u specjalistycznego 
przedstawiciela handlowego BONECO lub w sklepie in-
ternetowym BONECO pod adresem:

www.shop.boneco.com

CZYSZCZENIE WENTYLATORA / WYMIANA IONIC SILVER STICK®




