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Bevezet
Gratulálunk, hogy a BONECO 7133/7135 tip. párásító 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 f 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

Tudta, hogy a száraz leveg
- el segíti a fert zéses és légúti megbetegedések kialakulását?
- fáradtságot, kimerültséget okoz?
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre?
- el segíti a por kialakulását valamint a szintetikus szálból kézült textíliák, sz nyegek   elektrosztatikus
feltölt dését?
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben?

A berendezés teljesen automatikusan és a legkorszer bb
ultrahangos technológia segítségével gondoskodik a helyiség
kellemesebb klímájáról, hogy az ott tartózkodó emberek és állatok,
növények, bútorok jobban érezzék magukat.
A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív
páratartalom 40 és 60 % között van.
( komfort zóna ) A BONECO 7133/7135 tip. készülék teljesen
automatikusan ellen rzi a leveg  Ön által kívánt páratartalmát.
Amennyiben túl száraz a leveg , automatikusan bekapcsol. Amikor
eléri a kívánt páratartalmat, automatikusan kikapcsol.
Párásítót különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált
helyiségekbe ajánlott használni.

Készülék leírása

1. Kifújó tet  (forgatható)
2. Fogantyú
3. Párologtató kamra
4. Tartály (Anti-bakteriális)
5. Vízszint érzékel
6. Víztároló
7. Vezeték
8. Membrán
9. Kefe (ecset)
10. Géptest
11. Kijelz  panel
12. Leveg sz
13. Sz  (vízlágyító patron)

Biztonsági el írások

- Az els  használat el tt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és jól elérhet  helyen rizze meg.
- Csak váltakozó áramba csatlakoztassa a készüléket, a technikai jellemz knél leirt feszültségnek

megfelel en.
- A párásító készüléket csak fedett helységben valamint az el írásnak megfelel en szabad használni.
- Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
- Gyermekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
- Aki nincs tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek vagy alkohol, drog vagy



3gyógyszer hatása alatt álló személyek nem m ködtethetik a készüléket.
- Tilos a készüléket üzemeltetni, ha az elektromos vezeték megsérült, illetve ha leejtették a készüléket

vagy megrongálódott.
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventillátor nyílásait bármi módon elzárni.
- A párásító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja.
- Mindig húzza ki a hálózatból a vezetéket,
- tisztítás vagy karbantartás el tt
- miel tt sz t cserél
- miel tt elmozdítja a készüléket
- minden használat után illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja
- A párásító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a megfelel  dugaljzat nélkül ill. nedves

kézzel.
- Ne m ködtesse a készüléket er sen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy  30 C  felett
- A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon.
- A készülék alsó része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el

minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben.
- A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki.

SOHA NE TÖLTSÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK
MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA ÉS AZ ELPORLASZTOTT OLAJ EGÉSZSÉGKÁROSITÓ LEHET.
CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTSÖN A KÉSZÜLÉKBE.

Üzembe helyezés
- A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a

csomagoló anyagokat.
- Helyezze a készüléket száraz, sima felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen veszélynek

kitéve).
- 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.

- Ne tegye a készüléket közvetlenül a f test közelébe illetve a földre, ha padlóf tés van.
- A kifújt pára ne menjen közvetlenül a növényekre illetve más tárgyakra
- Ellen rizze, hogy a víztartályban nincs semmi idegen anyag (TILOS bármilyen illatosító olajat a vízbe

tenni)
- Töltse fel a víztartályt hideg, friss csapvízzel (ne legyen melegebb mint 40 °C ). Jól zárja be a

víztartályt. A bennlev  sz t (vízlágyító patront) cserélje ki 2-3 havonta. Ahol nagyon kemény a víz
ott gyakoribb cserére is szükség lehet.

Használat el tt a sz t áztassa be 24 órára tiszta vízbe.
- Helyezze a víztartályt a párásítóra.
- Várjon amíg a víztároló megtelik vízzel (új sz nél ez néhány percet is igénybe vehet).
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz majd kapcsolja be.
- Bekapcsolás után a készülék 10-15 perc után m ködik maximális kapacitással

FIGYELEM!
A víztartály sz vel (vízlágyító patronnal) van felszerelve. Ezt 2-3 havonta cserélni kell (ahol nagyon
kemény a víz ott szükség lehet a gyakoribb cserére is ennek elkerülésére desztillált vizet is
alkalmazhat, s akkor nincs szükség vízlágyításra).
Az ÚJ típusú vízlágyító patronok utántölthet ek. A patron szétszedhet , s csupán a
granulátum cseréjére van szükség. A kereskedelmi egységekben kapható  3 db-os kiszerelés  utántölt
csomag, mely kedvez bb árszinten, gazdaságosabban biztosítja a készülék zavartalan üzemeltetését.
Nagyon kemény víz esetén szükség lehet speciális el sz re is! Hívja szervizünket!

Sz  (vízlágyító patron) cseréje
Fordítsa lefelé a víztartályt. Engedje ki bel le a vizet. Majd csavarja le a kupakot.
A kupakon található sz t (vízlágyító patront) csavarja le és tegye fel az újat.



4Az Új típusú vízlágyító patront csavarja szét, öntse ki bel le az elhasznált töltetet.
Öblítse ki a patronházat, és egyenletesen töltse bele az új vízlágyító anyagot (cikkszáma 7533)

7133-es modell m ködése

Ki/be kapcsolás valamint a párásítás er sségének
szabályozása
A jobboldali szabályzót fordítsa el az óramutató járásával
megegyez  irányba. Így a készüléket bekapcsolja és ezzel egy
id ben szabályozza a kijöv  pára er sségét gyengét l az er sig.

Páratartalomszint mérése (normál szint beállítása)
- A kívánt páratartalmat a baloldali szabályzó segítségével lehet beállítani. A javasolt (normál) páratartalom

40-60% közötti tartomány.  Amint a készülék eléri a kívánt (beállított) szintet, kikapcsol.
- Ha az óramutató irányával megegyez en maximálisan elforgatjuk a szabályzót akkor a készülék nem

kapcsol ki.
 Az ellen rz  lámpa jelzi, ha a víztartály üres lesz.

El melegítés m ködése
Az el melegít  gomb megnyomásával (a két szabályzó között) a készülék a vizet  80°C-ra melegíti fel a
párásító kamra el tt. Így a kifújt pára kellemes h mérséklet  (40°C) lesz. Ez lehet vé teszi, hogy maximális
párásítás mellet se csökkenjen a szoba h mérséklete.
Az el tés a készülék teljesítményét növeli és egy plusz  baktérium mentesítést biztosít.

7135-os modell m ködése

A kijelz
A. Karbantartás figyelmeztet
B. Tartály kiürült jelzés
C.  Id zít
D. Pára kifújás er ssége
E. El melegítés
F. Éjszakai és automata üzemmód

A kezel gombok
1.  Ki /be kapcsoló
2. Páraszint beállító
3. Id zít
4. Pára kifújás er ssége
5. El melegítés
6. Éjszakai és automata

üzemmód váltó

On / Off (1)
Nyomja meg az 1-es gombot a ki  és be kapcsoláshoz.

Páratartalomszint mérése (Kívánt szint beállítása) (2)
A kívánt páratartalmat a 2-es gomb segítségével lehet beállítani. A javasolt (normál) páratartalom 40-60%
közötti tartomány.  A készüléket 40% és 75% között lehet beállítani.  Amint a készülék eléri a kívánt
(beállított) szintet, kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki ha folyamatos üzemmódra
van beállítva.
A kijelz  a beállítani kívánt értéket mutatja a beállítás folyamán. Néhány másodperc múlva a kijelz
automatikusan visszakapcsol az aktuális szintre és a helységben lév  aktuális páratartalmat mutatja.

Az id kapcsoló beállítása (3)
Az id kapcsoló segítségével beállíthatja a m ködés idejét 1 és 9 óra közötti id re vagy folyamatos

ködésre. Ha az id kapcsoló aktív a beállított id  elteltével kikapcsol a készülék.
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Pára kifújás er sségének szabályozása (4)
A 4-es gomb többszöri megnyomásával tudja szabályozni a kifújt pára er sségét. Ha a (D) szimbólum világit
a kijelz n akkor a legmagasabb kifújást választotta.

El melegítés m ködése (5)
Az el melegít  gomb megnyomásával (5) a készülék a vizet  80°C-ra melegíti fel a párásító kamra el tt. (az
el melegít  bekapcsolt állapotát az E szimbólum jelzi).  Így a kifújt pára kellemes h mérséklet  (40°C) lesz.
Ez lehet vé teszi, hogy maximális párásítás mellett se csökkenjen a szoba h mérséklete.
Az el tés a készülék teljesítményét növeli és egy plusz  baktérium mentesítést biztosít.

Automata és éjszakai üzem (6)
A 6-os gomb megnyomásával bekapcsolhatja az automata vagy az éjszakai üzemmódokat.
Az automata funkció bekapcsolt állapotát az F szimbólum jelzi a kijelz n. Ilyenkor a készülék fenntartja az
ideális páratartalmat a h mérséklet arányában. Ez beállítja a kifújás er sségét, az aktuálisan szükséges
mennyiséghez igazítja. Minél nagyobb az eltérés a kívánt és az aktuálisan mért páraszint között annál
nagyobb fokozatra állítja automatikusan a pára kifújást
Ha az éjszakai funkció van bekapcsolva (ZZZ szimbólum jelzi)  a készüléken a beállított páratartalom 60%
lesz. Az id kapcsoló automatikusan 8 órára bekapcsol. Az el melegítési funkció be van kapcsolva.
Ezenfelül a kifújt páramennyiség a kívánt és az aktuális páraszint különbségét l függ.

Vízszint
Az átlátszó víztartály láthatóvá teszi az aktuális vízszintet. E mellett a készüléken a B szimbólum jelzi ha a
víztartályt újra kell tölteni.

Tisztítás karbantartás
A 7135-os készüléknél a rendszeres tisztítás szükségességét az (A) szimbólum jelzi. Ez a szimbólum 14
naponta emlékeztet a karbantartásra. Az emlékeztet  törlése a ki/be kapcsoló gomb (1) 10-15 másodpercig
való nyomva tartásával történik.
- A HIGIÉNIKUS M KÖDÉS FELTÉTELE A HETENKÉNTI RENDSZERES TISZTÍTÁS.
-     Tisztítás el tt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetéket a hálózatból.
- Tisztítsa ki a tartályt és a víztárolót.
- Rendszeresen ellen rizze a párologtató kamra tisztaságát, ha szennyezett öblítse ki ecetoldattal.
- Ha a készülékben vízk lerakódást észlel, öblítse ki ételecet oldattal (max. 20% ) és cseréljen sz t. A

membránt soha ne áztassa be hosszan ecetoldatba, mert az károsíthatja a tömítéseket.
- A készülék bels  tisztításához soha ne használjon háztartási vízk oldót, vagy más savas anyagot,

csak és kizárólag ételecet oldatot (max.20%).
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki bel le a sz t és szárítsa ki.
- Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket bekapcsolás el tt ellen rizze, hogy nincs e vízk

lerakodás a membránon. Ha vízköves, tisztítsa meg.
- Ha a vízzel feltöltött készüléket 1-2 napnál tovább nem használta bekapcsolás el tt öblítse ki a víztároló

részt és a tartályt.
- A  RENDSZERES KARBANTARTÁS HIÁNYA A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA, A

VIZKÖLERAKODÁS KÁROSITJA A MEMBRÁNT ÉS A MEMBRÁN HÁZAT!

FIGYELEM!
- Gy djön meg arról, hogy a készülék belsejébe nem került víz.
- A bels  részt tisztítsa meg egy puha ruhával. Ne használjon semmi olyan durva anyagot, amivel

megsértheti a készüléket.
- A membránt csak a készülékhez adott ecsettel (9) tisztítsa. Ezt végezze el hetente.
- A készülék alján lév  leveg sz t tisztítsa le id l id re.
- Cserélje ki a vizet a tartályban legalább hetente egyszer.
- NE töltsön a készülékbe semmilyen illóolajat
- Csak IVÓVIZET töltsön a készülékbe

Készülék tárolása
A korábbiakban leírtak szerint tisztítsa ki a készüléket majd szárítsa ki teljesen. Tárolja a készüléket a saját



6dobozában. Kerülje a túl meleget.

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 ségtanúsitás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendeletnek megfelel en - mint forgalomba hozók – tanúsítjuk,
hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.

Technikai adatok
Max. helyiségre  30 m2 (85 m3)-ig
Méret    380x220x385 mm
Súly    3,1 kg
Feszültség   230Volt/50Hz
Telj. felv.   45 W el melegítés nélkül   /    120-130 W el melegítéssel

Zajszint    26 dB(A)
Párásítás   400 g/h el melegítés nélkül /  00 550 g/h el melegítéssel

rtartalom   6,5 liter
Tartozék   sz  ( vízlágyító patron)

Hibaelhárítás

Probléma   lehetséges ok       kijavítás
készülék nem m ködik         vezeték nincs bedugva                  csatlakoztassa a hálózathoz
    víztartály üres (ell. lámpa világit)  töltse fel vízzel
nem párologtat  kívánt páratartalom alacsonyabb    állítsa feljebb
                               a beállítottnál
    szennyezett membrán  öblítse ki tiszta vízzel
gyenge párologtatás  vízh mérséklet túl alacsony  kapcsolja maximális
         teljesítményre, 10 perc után
         tökéletesen fog m ködni
a membránon ásványi anyag     tisztítsa meg a membránt
lerakodás van
a párologtató kamrában  leveg sz  piszkos   tisztítsa meg
történt porlasztás ellenére
nincs párologtatás
a készülék körül (bútorokon) sz  (vízlágyító patron)  cserélje ki (ha ez új sz nél
fehér por látható elhasználódott   is észlelhet  akkor a víz
         túlságosan kemény, ilyenkor
         el lágyított vizet használjon)

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, úgy hívja a szervizet.
/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/


