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BONECO-APP
Profiteer van de gratis BONECO-app met vele bruikbare tips voor
uw BONECO-luchtbevochtiger. Voor een hygiënische werking en een
constante verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis.
Uw voordelen:
■
■
■
■
■

Onlineshop voor accessoires en apparaten
Productinformatie
Gebruiksaanwijzingen
Handige onderhoudskalender
… en nog veel meer
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LEVERINGSOMVANG EN TECHNISCHE GEGEVENS
BESTE KLANT
We feliciteren u met de aankoop van de BONECO W200.
Deze krachtige luchtwasser houdt de luchtvochtigheid
constant op een aangenaam niveau en bevordert het
welzijn van mens en huisdier – vooral in de droge wintermaanden. Bovendien blijven stof- en vuildeeltjes hangen
aan de verdampermat, zodat de luchthygiëne aanzienlijk
wordt verbeterd.

LEVERINGSOMVANG

De BONECO W200 is eenvoudig in gebruik en makkelijk
te reinigen: waterreservoir, trommel en verdampermat
kunnen namelijk in een vaatwasser resp. wasmachine
worden gereinigd.

BONECO W200

Zomer of winter: u zult niet meer zonder uw nieuw verworven comfort willen.

TECHNISCHE GEGEVENS *

Geplaatste A7017
Ionic Silver Stick®

Typeaanduiding

BONECO W200

Netspanning
Opgenomen vermogen

Quick Manual

220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Stand-by

0W

Stand 1

12.2 W**

Stand 2

22.8 W**

Bevochtigingscapaciteit

350 g/h**

Geschikt voor ruimtes tot

50 m2 / 125 m3

Inhoud max.

4.5 liter

Afmetingen L×B×H

280 × 280 × 412 mm

Leeggewicht
Geluidsniveau

* Wijzigingen voorbehouden
** bij 230 V / 50 Hz

4.9 kg
Stand 1

27 db(A)**

Stand 2

43 db(A)**

Veiligheidsinstructies

55

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

3
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5

6

2

1

Aan /uit, vermogensstand

2

Ventilator

3

Afdekking / luchtinlaat

4

Geurstofhouder /
Sleutel voor de afdekking

5

Trommel

6

Verdampermat

7

Luchtuitlaat

8

Netkabel

9

Ionic Silver Stick®

10 Waterreservoir
1

7

8

9

10
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INGEBRUIKNAME
2

3

Plaats de BONECO W200 op een vlakke ondergrond.

Verwijder het bovenste deel van het waterreservoir.

Vul het waterreservoir tot aan de markering met
koud leidingwater.

4

5

6

Plaats het bovenste deel op het waterreservoir
(kabel niet inklemmen!)

Steek de stekker in het stopcontact.

Schakel het apparaat in.

X

MA

1
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BEDIENING
BEDRIJFSSTANDEN
De BONECO W200 heeft twee bedrijfsstanden. Met de
draaiknop kan tussen de bedrijfsstanden worden gewisseld.

nl
GEURSTOFHOUDER
In de geurstofhouder aan de achterzijde van het apparaat kunnen universele geurstoffen en etherische oliën
worden gedaan.
Doe geen geurstoffen rechtstreeks in het waterreservoir, omdat de BONECO W200 minder goed kan
werken of zelfs beschadigd kan raken. Dergelijke
schade valt niet onder de garantie.

•

In de stand werkt de BONECO W200 met normaal
vermogen (dagstand).

•

In de stand werkt de BONECO W200 geluidsarm
(nachtstand).

Als de led groen brandt, werkt de BONECO W200 normaal. Brandt de led rood, dan is het waterreservoir leeg.

1.

Druk op de geurstofhouder om de schuiflade te verwijderen.

2.

Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.
De geurstofhouder kan in de vaatwasser worden
gereinigd. De temperatuur mag echter niet hoger
worden dan 55 °C.
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REINIGINGSINSTRUCTIES
OVER DE REINIGING
Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging zijn
essentieel voor een storingsvrije en hygiënische werking.
De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn
afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de
gebruiksduur.
Voor het handmatig reinigen wordt afwasmiddel en een
afwasborstel aanbevolen.
Trek de stekker van de BONECO W200 altijd uit het
stopcontact voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten
en levens in gevaar brengen!
Bij de reiniging van de trommel en het waterreservoir
in de vaatwasser mag een temperatuur van 50 °C
niet worden overschreden, omdat anders de kunststof onderdelen vervormd kunnen raken.

AANBEVOLEN REINIGINGSINTERVALLEN
Interval

Maatregel

Elke derde dag dat het apparaat niet is gebruikt

Waterreservoir leegmaken en met vers water vullen

Elke 2 weken

Waterreservoir, trommel en verdampermat reinigen

Jaarlijks

Ionic Silver Stick® vervangen
Ventilator en binnenzijde reinigen
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REINIGING VAN HET WATERRESERVOIR EN DE TROMMEL
WATERRESERVOIR EN TROMMEL
1. Verwijder het bovenste deel van de BONECO W200.
2.

Verwijder de trommel met de verdampermat.

3.

Verwijder de Ionic Silver Stick®.

4.

Verdraai de beide ringen aan de trommel om deze
los te maken. Let hierbij op de markeringen aan de
buitenzijde van de ring.

5.

Verwijder de verdampermat van de trommel.

6.

Reinig het waterreservoir en de trommel met de
hand of in de vaatwasser bij een temperatuur van
ten hoogste 50 °C.

nl
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REINIGING VAN DE VERDAMPERMAT
OVER DE VERDAMPERMAT
Bij ernstige verontreiniging, kalkaanslag of stank kan de
verdampermat in de wasmachine of met de hand worden
gereinigd.
Let erop dat u de verdampermat na de reiniging juist op
de trommel aanbrengt:

REINIGING IN DE WASMACHINE
De verdampermat kan in de wasmachine worden gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.

REINIGING DOOR MIDDEL VAN HANDWAS
1. Schrob de verdampermat grondig in warm water
waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.

De verdampermat mag worden gewassen bij een
temperatuur van ten hoogste 40 °C.
Droog de verdampermat niet in de wasdroger.

2.

Spoel de verdampermat net zo lang uit in handwarm,
schoon water, totdat er zich geen schuim meer
vormt.
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REINIGING VAN DE VENTIL ATOR / IONIC SILVER STICK ® VERVANGEN
VENTILATOR REINIGEN
Om de ventilatorbladen te reinigen, moet u het rooster
met behulp van de geurstofhouder verwijderen.

3.

Draai de sleutel 90 graden en trek het rooster voorzichtig omhoog. Herhaal deze stap in alle hoeken tot
het rooster volledig kan worden verwijderd.

4.

Reinig het luchtfilter en de binnenzijde met een vochtige doek.

Reinig de geurstofhouder grondig als zich daar nog
resten geurstof in bevinden (zie pagina 57). Enkele druppels geurstof zijn voldoende om de behuizing van de BONECO W200 te laten verkleuren of
zelfs te beschadigen.
1.

Verwijder de geurstofhouder.

IONIC SILVER STICK®
De Ionic Silver Stick® maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver, om de waterhygiëne aanzienlijk te
verbeteren. Deze werkt gelijk bij contact met water – ook
als de BONECO W200 uitgeschakeld is.

Vervang de Ionic Silver Stick® jaarlijks om de antimicrobiële werking te garanderen.
De verbruikte Ionic Silver Stick® kan samen met het reguliere huisafval worden afgevoerd.
2.

Steek de sleutel in een opening in het rooster.
5.

Plaats het rooster weer. Druk in alle vier hoeken
voorzichtig op het rooster tot het hoorbaar vastklikt.
Het apparaat mag nooit zonder beschermrooster
worden gebruikt!

Een nieuwe Ionic Silver Stick® is te verkrijgen bij uw
 ONECO-dealer of in onze onlineshop op het volgende
B
adres: www.shop.boneco.com
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BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
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