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Gratulálunk, hogy a BONECO 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.

Ez a készülék nem fúj ki vízcseppeket, nem okoz tócsát és nem fúj ki vízkövet. Igen halkan m ködik.
A készülék a természetes ( hideg ) párolgás elvén m ködik, a szoba h mérsékleténél 2-3 C -kal h vösebb
magas páratartalmú leveg t fúj ki.
A készülék vízpumpa nélkül m ködik. A helyiség leveg jét egy nedves szivacsos sz n szívja keresztül a
tengelyirányú ventilátor segítségével. Ez a nedves szivacs - akár egy kanóc - a tartályból önmagától felszívja a
vizet. Ahogy a helyiség leveg je ezen a nedves rétegen keresztülhalad, abból fölveszi a nedvességet.
Ez a konstrukció önszabályzó, vagyis a száraz leveg nél több, a nedvesnél kevesebb párát ad le és 60 %
feletti túlpárásítást nem tud okozni, ha legalább 6 m2 vagy 15 m3 méret  helyiségben üzemel.
   A készülék magára hagyható, automatikusan beállítja a 40-60 % közötti ideális páratartalmat, mely
egészségileg kívánatos.
El nye a konstrukciónak, hogy a vízk  a készülékben marad. Nem kerül ki a szoba leveg jébe és ez
sz cserekor eltávolítható a készülékb l.
   Ez a m ködési elv a leveg l vonja el a párásításhoz szükséges h t, emiatt hidegebb 2-3 C -kal a gépb l
kilép  párás leveg . Ez a szobának legfeljebb  0,5 - 1 C -kal csökkenti a h mérsékletét, ugyanakkor a normál
páratartalomnál n  az ember h érzete és 1-2 C -kal alacsonyabbra lehet állítani a f tést, ezzel kb. 5 - 12 %

tési energia megtakarítható.
( A gép csak 20 W-ot fogyaszt !!!)

A készülék leírása:
1. Víztartály       5.Kábel
2. Fels  rész a motorral és a ventilátor lapátokkal  6.Ki / bekapcsoló
3. Szivacsos párologtató sz     7.Vízszintjelz
4. Úszótest       8.Utántölt nyílás
        9.Úszótárcsa
Tartozék: 1 üveg Aquaclean víztisztító folyadék

Biztonsági el írások:
-M ködtetés el tt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és azt jól elérhet  helyen rizze meg.
-Csak váltakozó áramba csatlakoztassa a készüléket, a technikai jellemz knél leírt feszültségnek megfelel en
-Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
-Tilos a készüléket m ködtetni, ha a kábel megrongálódott
-Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja
-Gyermekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
-Aki nincs tisztában a készülék helyes használatával, - valamint gyermek vagy alkohol, drog, gyógyszer

hatása alatt áll -nem m ködtetheti a készüléket.
-A mellékelt Aquaclean folyadékot gyermekekt l távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba ne
kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz.
-Mindig húzza ki a hálózatból a készüléket,
  - miel tt feltölti, vagy kiüríti a víztartályt
  - tisztítás vagy karbantartás el tt
  - miel tt kicseréli az alkatrészeket
                       - miel tt elmozdítja a készüléket
  - minden használat után
-Sose húzza ki vizes kézzel a kábelt
-Ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba
-A készülék száraz felületen, vízszintesen álljon
-Ne m ködtesse a készüléket er sen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy  30 C  felett
-Különösen ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne legyen letakarva és felülr l a rácsok közé
senki ( pl. gyermek ) soha ne dugjon be semmit.
Ez tönkreteszi a ventilátort ( ilyen esetre nem vonatkozik a garancia )
-A fels részt a motorral és a ventilátorlapátokkal sose fröcsköljük le vízzel. Felülr l a motoros fed lapon át
tilos vizet tölteni a gépbe.
-A párásító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
-Tisztítás el tt az elektromos csatlakozot mindig húzza  ki a hálózatból.
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-Kérjük, hogy kizárólag Aquaclean víztisztítót  használjon. Más szer használatáért nem vállalhatjuk a
felel sséget.

SOHA NE TÖLTSÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE (csak a kijelölt helyre), MERT A
KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA. CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTSÖN A KÉSZÜLÉKBE.

Üzembehelyezés:
Csomagolja ki a készüléket és vegye ki bel le a tartozékokat, helyezze el a készüléket a kívánt helyre. Növeli
a hatékonyságát, ha f test közelében állítjuk fel (max. 50ºC). Vegye le a fels részt a ventilátorral a
víztartályról. Töltse fel a víztartályt a fels rész eltávolítása után. A betölthet  max. vízmennyiség a technikai
adatoknál van megadva. A gépben lév  vízmennyiséget a vízszintjelz  jelzi. A maximálisan betölthet  víz
mennyiségét ne lépjük túl. Literenként adagoljon 4 cseppet az Aquaclean folyadékból, amely a vizet frissen
tartja. Ez növeli a párolgási teljesítményt, és szavatolja a kipárologtatott víz csíramentességét is. Az
Aquaclean folyadék használatára nemcsak a víz csíra-és algamentesítése és higiénikusan tartása miatt van
szükség. Használatával a sz betét vízfelszívó- és párologtató képessége jelent sen megn , egyenletesebb
és hosszabban tartó lesz. Ezt követ en helyezzük vissza a fels  részt és illesszük a helyére.
Végül csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózatba és kapcsoljuk be.
Az Aquaclean oldott állapotban egészségre ártalmatlan. Tömény állapotban szembe vagy a szervezetbe ne
kerüljön.
Ha véletlenül szembe kerül, vagy a b rre cseppen azonnal le kell mosni folyó vízzel.
Gyermekek el l elzárva tartandó.

Tisztítás, karbantartás
A párásítórendszer messzemen en megbízható és nem igényel különösebb karbantartást. Azonban
teljesít képességének fenntartása érdekében és higiéniai okokból a készüléket rendszeresen tisztítani kell.
El ször szüntessük meg a csatlakozást az elektromos hálozathoz (húzzuk ki a dugót), majd a víztartályt tiszta
vízzel és valamilyen mosogatószerrel tisztítsuk ki.    (A sz részt ezalatt vegyük ki bel le! )
A tartály vízk mentesítéshez 20% ételecetet használjon.
Ha hosszabb ideig nem használtuk a készüléket vagy vízk oldást végeztünk, mindig jól öblítsük ki.
A szivacsos sz t csak langyos vízzel zuhanyozzuk le. Mosni, kicsavarni, mosószerrel tisztítani nem szabad!
Ezek a szerkezetet károsítják, ami a párásító teljesítményét er sen lerontja.
Er s szennyez dés, elvízkövesedés vagy kellemetlen szag esetén a szivacsos sz t ki kell cserélni.
Normál üzemeltetés mellett ez  10-12 hetente válik esedékessé.
Ha szagtalan, nem gombás, csak vízköves a sz  és a gépb l  16-20 óra alatt kifogy a víz, még
használhatónak tekinthet  a sz .
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa és szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a gépbe és a
sz be ne poshadjon bele a víz. Ha ez mégis bekövetkezne, ne várja meg a 10-12 hetet, hanem azonnal
cserélje ki a sz t.
A víz megposhadása akkor fordulhat el , ha több napig áll a gép és víz maradt benne. A sz  úgy is
bebüdösödhet, hogy a gépb l a vizet kiöntöttük, de a sz t nem szárítottuk ki. Ezért legjobb a víz kiöntése
után néhány óráig járatni a gépet  ( ventilátort ), hogy a sz  teljesen kiszáradjon. Ezt tegyük meg  1-2 napos
leállításkor is. A sz  élettartama annál hosszabb minél kevesebb alkalommal szárad ki! Tehát célszer
folyamatosan üzemeltetni. Csak akkor kapcsoljuk ki ha több napig nincs rá szükségünk.

Ha desztillált vízzel üzemelteti a készüléket a vízkövesedés elkerülése érdekében, feltétlenül használja az
Aquaclean folyadékot, mert a desztillált víz sokkal romlékonyabb, mint a csapvíz, mivel nem tartalmaz klórt.
Ilyenkor a tisztántartásra még fokozottabban ügyeljen. Csak patikai desztillált víz alkalmas, ioncserélt akku víz
nem.
A készülék vízébe csak a mellékelt Aquaclean folyadék tehet , más anyagok károsítják a sz t, a vízbe
semmi más adalék ( só, szódabikarbóna ) nem tehet , mert a sz  és a motor meghibásodásához vezethet.

A használatban lév  sz t sose vegyük le a sz tartóról, mert a benne lév  vízk  miatt megkeményedik
(f leg kívülr l ) és eltörhet még miel tt el kellene dobni. Ezért a sz  langyos leöblítését, lezuhanyozását
mindig a teljes úszó sz rendszer együttesével végezzük. A heti rendszeres tisztítás feltétlenül szükséges az
egyenletes párologtató teljesítmény fenntartásához is. A sz  élettartamát jelent sen csökkenti,
(bebüdösödhet, megpenészedhet ) ha a vízzel töltött készüléket néhány órára  - fél napra - leállítjuk. Ez
különösen akkor van így ha az Aquaclean-b l kevesebbet  adagolunk a vízhez, mint a gyári ajánlás. A
folyamatos üzemeltetésnél ez nem fordulhat el , leállítani pedig a teljesen kiszárított készüléket szabad.
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Hasznos tanácsok
A készülék vízzel való feltöltése után vegyük le a készülék tetejét és nyomjuk le 1-2-szer a víz alá a teljes
úszó sz rendszert az egyenletes nedvesítés érdekében. Figyeljünk arra is, hogy az úszó sz egység alsó
részében lev  (általában világoskék szín  ) úszóbetét a lehet  legfels  helyzetbe legyen nyomva, ugyanis
ekkor megfelel  a sz  bemerülése a vízbe. ( Ennek az úszóbetétnek van egy kb. 2 cm-es  holtjátéka  le/fel
és az alsó helyzetbe nyomva nem merül eléggé a vízbe a sz betét.) A sz t a vízbe nyomáskor ne az úszó
betétnél középen , hanem a  m anyag sz hordozó fels  pereménél két  helyen két kézzel  nyomjuk meg. Ha
már er sebben vízköves a sz , de még használni szeretnénk, akkor úgy végezzük a fent említett els
benedvesítést, hogy függ legesre fordítjuk az úszó sz rendszert és egyszer körbe forgatjuk a vízben, majd
visszafordítjuk fekv  helyzetbe.

Az ajánlott szobaméret jelent sen függ a lakás ( szoba ) légszigetelését l. A megadott adatok a magyar
átlagos épületekre vonatkoznak. A jobb légszigetelés  épületekben ennél akár 50 %-kal nagyobb, igen rossz
légszigetelés esetén ennél akár  50 %-kal kisebb ajánlott helyiségméret is adódhat. Az ajánlott helyiségméret
azt jelenti, hogy kb. 0-5 C  küls  h mérsékletig a készülék az adott méret zárt helyiségben legalább 45 %
relatív páratartalom kialakulását idézi el  állandó üzemeltetés mellett. ( Mesterséges szell ztetések,
ablakszell ztetés, ventilátorok er sen csökkentik a páratartalmat télen.) Szell ztetni télen naponta 1-2-szer
röviden, de intenzíven célszer . Ekkor er sen leesik a páratartalom, ami majd az ablak bezárása után a gép

ködésével 1-2 óra alatt visszaáll a megfelel  értékre. ( Az orvosilag ajánlott egészséges páratartalom 40-60
%.) Nyáron klimatizált helyiségben is célszer  párásítani, mivel a klímaberendezések er sen kiszárítják a
leveg t a télihez hasonló 20-30 % páratartalomra.

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.

Min ségtanúsítás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók - tanúsítjuk, hogy
termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.
/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/

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.

Technikai adatok:

Tipus 1359
Méret (MxSZxM) 233xD315mm
Max. párásítási teljesítmény 200g/h
Hálózati feszültség 230 / 50Hz
Maximális helyiség méret 100 m3 / 35 m2
Energia felhasználás 20W
Súly 2,5kg
Víztartály 4 liter
Zajszint 36dBA


