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GEBRUIKSAANWIJZING

BONECO E2441A
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Vulopening

Bovenstuk

Vlotterpakket

Vlotterpunt

Ionic Silver Stick®

Vulgrens

Herinneringslabel

Schuifschakelaar

Geurstofreservoir

Waterbak

Verdampermat A7018

Vulniveauring

Technische gegevens

Netspanning 230 V / 50 Hz

Opgenomen vermogen 20 W

Bevochtigingscapaciteit tot 220 g/h

Geschikt voor ruimten tot 40 m²

Inhoud max. 3,8 l, min. 0,2 l

Afmetingen L×B×H 320 × 320 × 400 mm

Leeggewicht 3,8 kg

Geluidsniveau < 25 dB(A)
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INDIRECT VULLEN

1. Verwijder het bovenstuk.

2. Verwijder de waterbak samen met het vlotterpakket.

3. Vul vers, koud water rechtstreeks in de waterbak.

4. Stop met vullen als het water de vulgrens bereikt. De 

maximale vulhoeveelheid bedraagt 3,8 liter.

DIRECT VULLEN

1. Giet schoon, koud leidingwater in de vulopening van de 

BONECO-luchtbevochtiger E2441A.

2. De maximale vulhoeveelheid bedraagt 3,8 liter. Stop 

met vullen als de vulniveauring zichtbaar wordt:

VOORBEREIDINGEN

UITPAKKEN

1. Trek de BONECO-luchtbevochtiger E2441A samen met 

de plastic zak uit de doos.

2. Zet de BONECO-luchtbevochtiger E2441A op de grond 

of op een gladde, vlakke ondergrond.

 De afstand tot de muur moet ten minste 30 cm be-

dragen; aan de bovenzijde moet een vrije ruimte van 

120 cm zijn.

120 cm

30 cm
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BEDRIJFSSTANDEN

 De BONECO-luchtbevochtiger E2441A heeft twee 

bedrijfsstanden, die worden gekozen met de schuif-

schakelaar. In de stand «I» werkt de BONECO-lucht-

bevochtiger E2441A geluidsarm (nachtstand). In 

de stand «II» werkt de BONECO-luchtbevochtiger 

E2441A met normale capaciteit.

GEBRUIK VAN GEURSTOFFEN

 Doe geurstof of etherische olie alleen in het geur-

stofreservoir:

 Doe geen geurstoffen rechtstreeks in de waterbak, 

omdat dan de BONECO-luchtbevochtiger E2441A 

minder goed kan werken of zelfs defect kan raken.

INGEBRUIKNAME

1. Vul de BONECO-luchtbevochtiger E2441A met water 

(zie bladzijde 36).

2. Steek de netstekker in het stopcontact. 

3. Zet de schuifschakelaar naar wens in stand «I» of «II».

 De correcte werking van de BONECO-luchtbevoch-

tiger E2441A wordt in beide gevallen aangegeven 

door de groene LED.

 Brandt de LED rood, dan is de waterbak niet goed 

aangebracht of moet er water worden bijgevuld.

WATER EN HYGIËNE

 Als de BONECO-luchtbevochtiger E2441A lang niet 

is gebruikt, moet deze worden leeggemaakt en ge-

reinigd. Vóór het opnieuw in gebruik nemen moet 

het apparaat met vers water worden gevuld. Anders 

kunnen er onaangename geurtjes ontstaan. Lees 

hiervoor ook de aanwijzingen op bladzijde 38.

WERKING
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ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

 Naarmate het apparaat langer wordt gebruikt neemt 

de capaciteit van de verdampermat en van de Ionic 

Silver Stick® af. Regelmatig onderhoud en reiniging 

is daarom essentieel voor een goede en storingvrije 

werking.

 De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen 

zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit als-

mede de gebruiksduur.

 Voor het reinigen wordt afwasmiddel en een afwas-

borstel aanbevolen.

 Vóór elke reiniging moet de netstekker uit het stop-

contact worden getrokken. Anders bestaat er le-

vensgevaar door een elektrische schok!

REINIGING EN ONDERHOUD

Interval Activiteit

Dagelijks Waterpeil controleren; zo nodig water bijvullen

Vanaf 1 week zonder inschakelen BONECO-luchtbevochtiger E2441A leegmaken en reinigen

Elke 2 weken Waterbak reinigen

Elke 10–12 weken (of naar behoefte) Verdampermat vervangen (zie bladzijde 39)

Jaarlijks Ionic Silver Stick® vervangen (zie bladzijde 39)
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IONIC SILVER STICK®

 De Ionic Silver Stick® maakt gebruik van de antimi-

crobiële werking van zilver en zorgt een jaar lang 

voor een optimale reiniging van het water. Deze 

werkt gelijk bij contact met water – ook als de BON-

ECO-luchtbevochtiger E2441A is uitgeschakeld.

HERINNERINGSLABEL

Om later nog te weten wanneer de Ionic Silver Stick® in 

gebruik is genomen, kruist u op het herinneringslabel de 

actuele maand aan en vult u het actuele jaar in op het 

streepje.

IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

1. Vervang de Ionic Silver Stick® jaarlijks om de antimi-

crobiële werking te waarborgen.

 De verbruikte Ionic Silver Stick® kan samen met het 

restafval worden afgevoerd.

VERDAMPERMAT VERVANGEN

 Bij sterke verontreiniging, verkalking, geurvorming, 

gereduceerde aanzuigcapaciteit, enz. moet de BON-

ECO-verdampermat A7018 worden vervangen. Een 

nieuw filter is verkrijgbaar in de vakhandel of online 

op www.boneco.com.

1. Draai de vlotterpunt richting «OPEN» om deze te ver-

wijderen.

2. Trek de verbruikte verdampermat los en voer dit af met 

het restafval.

3. Plaats de nieuwe verdampermat.

4. Monteer de vlotterpunt op de vlotter door deze richting 

«CLOSE» te draaien.

IONIC SILVER STICK® EN VERDAMPERMAT VERVANGEN
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