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DANE TECHNICZNE
Oznaczenie typu

BONECO H680

Napięcie

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Pobór mocy

30 W

Nawilżanie

do 1000 g/h (bez filtra HYBRID)

Wydajność czyszczenia

190 m3/h (CADR)

Ciężar (bez wody)

10,4 kg
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WPROWADZENIE
SZANOWNI PAŃSTWO,
gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO H680.
Jego hybrydowa konstrukcja umożliwia czyszczenie i
nawilżanie powietrza w pomieszczeniu w trakcie jednej
operacji roboczej. Inteligentne sterowanie redukuje emisję hałasu do minimum, dzięki czemu nawilżacza BONECO można używać nawet w sypialni lub też w pokoju
dziecięcym.
Urządzenie BONECO H680 zostało zaprojektowane do
nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Jego
wszelkie właściwości można jednakże dostosować do
wymagań i upodobań użytkownika. Niniejsza instrukcja
zawiera wskazówki, w jaki sposób można stworzyć komfortowy klimat w pomieszczeniu.
ŁAGODZĄCY EFEKT W PRZYPADKU ALERGII
Nawilżacz BONECO H680 wyposażony jest w potrójny
system filtrów, który oczyszcza powietrze nie tylko z
zapachów, lecz również z kurzu, pyłków i cząsteczek
brudu. Filtr HYBRID łagodzi skutecznie liczne dolegliwości wywoływane przez alergie – np. katar sienny lub też
alergiczne reakcje na kurz i roztocza.

pl
PRZYDATNE INFORMACJE NA TEMAT NAWILŻANIA
POWIETRZA
Właściwa wilgotność powietrza ma duże znaczenie dla
naszego zdrowia. Suche powietrze pomieszczeniu zimą
sprawia, że skóra pęka i swędzi. Odczuwalna jest suchość oczu oraz szyi, a uczucie komfortu znacznie spada.
Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim
niemowląt, małych dzieci, a nawet zwierząt domowych.
Suche śluzówki sprawiają, że zimą jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia oraz infekcje.

ZAKRES DOSTAWY

BONECO H680
z filtrem HYBRID

Zasilacz z adapterem
odpowiednim do kraju
użytkowania

2 × proszek do odkamieniania «Calc Off» A7417

Płyta CD z instrukcją w
różnych językach

Za pomocą urządzenia BONECO H680 problemy te można
wyeliminować. Jego inteligentny układ automatyczny
utrzymuje powietrze w czystości a wilgotność zawsze na
idealnym poziomie – nawet w dużych pomieszczeniach o
powierzchni do 100 metrów kwadratowych.
Zarówno latem, jak też zimą: nie zechcesz zrezygnować z odzyskanego poczucia komfortu.

Pilot zdalnej obsługi
z baterią CR 2025
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PRZEGL ĄD I NA ZEWNICT WO CZĘŚCI

5

1

2

3

6

7

8

9

4

1

Pokrywa przednia

2

Filtr wstępny

3

Filtr HYBRID

4

Uchwyt filtra

5

Bęben

6

Mata nawilżająca

7

Ionic Silver Stick®

8

BONECO H680

9

Zbiornik wody

10 Tacka na olejek
zapachowy
11 Tacka na wodę
12 Pilot zdalnej obsługi
13 Łopatki wentylatora
14 Zasilanie

10

11

12

13

14
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URUCHAMIANIE I UŻYTKOWANIE
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URUCHAMIANIE URZ ĄDZENIA

1

Wyjmij urządzenie z pudełka wraz z opakowaniem
wewnętrznym.

4

Wyjmij filtr HYBRID i zdejmij z niego folię
ochronną.

2

Zdejmij przednią pokrywę za pomocą bocznych
łączników.

5

Załóż filtr HYBRID (zgodnie z kierunkiem strzałki).

3

Wyjmij filtr wstępny.

6

Nałóż filtr wstępny.
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URUCHAMIANIE (CIĄG DALSZY )

7
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8

9

Załóż przednią pokrywę.
Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną wodą.

10

11

Podłącz najpierw przewód zasilający do nawilżacza
BONECO H680, a następnie podłącz do gniazda zasilania.

Włącz urządzenie za pomocą przycisku na
wyświetlaczu lub też na pilocie zdalnej obsługi.

Połącz dostarczony adapter z zasilaczem.
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WSK A Z ANIA NA W YŚWIETL ACZU

Przegląd wszystkich wskazań na zasilaczu

Symbol

Wskazania czystości powietrza (z lewej strony) oraz
poziomu wentylatora (u góry)

Znaczenie

Symbol

Wskazanie wilgotności powietrza (z prawej strony, na
środku oraz poziomu wentylatora (u góry)

Niezbędna czynność

Aktualna lub żądana wilgotność powietrza

259

Napełnić zbiornik wodą

253

Tryb pracy całkowicie automatycznej

258

Wymienić wodę w urządzeniu
®

267

Tryb nocny o niskim poziomie hałasu

258

Wymienić Ionic Silver Stick

266

Optymalny do użytku w pokoju dziecięcym

258

Filtr HYBRID zużyty, wymienić

265

Funkcja timera

260

Brak filtra HYBRID, założyć

257

Wartość wskazuje aktualną wilgotność powietrza

259

Konieczne czyszczenie

262

Wartość wskazuje oczekiwaną wilgotność powietrza

259
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PANEL PRZYCISKÓW OR A Z PILOT ZDALNEJ OBS ŁUGI

pl
DWA SPOSOBY OBSŁUGI
Nawilżacz BONECO H680 można obsługiwać za pomocą
zintegrowanego panelu przycisków lub też przy użyciu
załączonego pilota zdalnej obsługi. Sposób obsługi jest
taki sam.

MODE

Przycisk
na urządzeniu odpowiada przyciskowi
na pilocie zdalnej obsługi.

Panel przycisków na urządzeniu

Symbol

Pilot zdalnej obsługi

Funkcja

Regulacja poziomu wentylatora
Przełączanie pomiędzy trybami (odpowiada przyciskowi
Włączanie funkcji timera
Zmiana wilgotności powietrza/ timera/ poziomu wentylatora

259
na pilocie zdalnej obsługi)

258
259
259, 260

Włączanie i wyłączanie urządzenia / uruchamianie czyszczenia

262

Przełączanie pomiędzy trybami pracy

257

256

pl

TRYB PR ACY «HYBRID»
TRYB PRACY PODCZAS PIERWSZEGO WŁĄCZENIA
Nawilżacz BONECO H680 w chwili pierwszego włączenia uruchamia się w trybie pracy «Hybrid»: Zapewnia on
równoczesne oczyszczanie i nawilżanie powietrza. Wilgotność powietrza można regulować w dowolny sposób
(patrz strona 259).

WSKAZANIE JAKOŚCI POWIETRZA
Po włączeniu nawilżacz BONECO H680 wykonuje pierwszy pomiar powietrza i miga symbol
. Po wykonaniu
pomiaru powietrza na wyświetlaczu wskazywana jest
aktualna jakość powietrza (patrz rysunek poniżej).

Opisane tutaj ustawienia podstawowe (tryb pracy «Hybrid», «AUTO» itp.) można w każdej chwili odtworzyć.
Wystarczy odłączyć urządzenie na ok. 10 sekund od
zasilania, wyjmując kabel zasilający z gniazda zasilania.

Oczyszczanie powietrza działa automatycznie i nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika.
Poziom pracy wentylatora regulowany jest przez układ
elektroniczny i dostosowuje się do otoczenia, aby zapewnić w miarę możliwości efektywne oczyszczanie oraz/
lub nawilżanie.
Na początku odgłos pracy wentylatora może być wyraźnie słyszalny; jednakże już po upływie kilku minut ulega
on zmniejszeniu, gdy wilgotność powietrza zbliży się do
oczekiwanej wartości.
KORZYSTANIE Z TRYBU PRACY «HYBRID»
1. Włącz urządzenie, naciskając jeden raz przycisk

.

Czujnik cząstek zostanie uruchomiony automatycznie
wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza. Jeśli wilgotność powietrza jest niższa niż 50%, urządzenie rozpoczyna automatycznie nawilżanie.

USTAWIENIA PODSTAWOWE
Nawilżacz BONECO H680 zapisuje wszystkie ustawienia, aktywne podczas wyłączania urządzenia za pomocą
przycisku .

Im lepiej oczyszczone jest powietrze, tym więcej segmentów wyświetlanych jest w kolorze białym.
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T YLKO NAWILŻ ANIE POWIETRZ A / T YLKO OCZYSZCZ ANIE POWIETRZ A
TRYB PRACY «NAWILŻANIE POWIETRZA»
W trybie pracy «Nawilżanie powietrza» używanie filtra
HYBRID jest opcjonalne.

TRYB PRACY «OCZYSZCZANIE POWIETRZA»
W trybie pracy «Oczyszczanie powietrza» powietrze nie
jest nawilżane.

1. Naciskaj przycisk
, aż widoczne będzie tylko
wskazanie wilgotności powietrza oraz poziomu wentylatora.

, aż widoczne będzie tylko
1. Naciskaj przycisk
wskazanie jakości powietrza oraz poziomu wentylatora.

UŻYTKOWANIE BEZ WODY LUB FILTRA HYBRID
W trybie pracy «Nawilżanie powietrza» nawilżacz BONECO
H680 może być używany również bez filtra HYBRID. Podczas zmiany na tryb pracy «Hybrid» lub «Oczyszczanie
powietrza» na wyświetlaczu miga poniższy symbol, jeśli
nie został założony filtr HYBRID:

W trybie pracy «Oczyszczanie powietrza» nawilżacz
BONECO H680 może być używany również bez wody.
Podczas zmiany na tryb pracy «Hybrid» lub «Nawilżanie
powietrza» na wyświetlaczu miga poniższy symbol, jeśli
zbiornik wody jest pusty:
2. Aby powrócić do trybu pracy «Hybrid», naciskaj przycisk
tak długo, aż będą aktywne równocześnie
wskazania oczyszczacza powietrza oraz nawilżacza
powietrza.

2. Aby powrócić do trybu pracy «Hybrid», naciskaj przycisk
tak długo, aż będą aktywne równocześnie
wskazania oczyszczacza powietrza oraz nawilżacza
powietrza.

pl
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W YBÓR RÓŻNYCH TRYBÓW
TRYBY
We wszystkich trzech trybach pracy «Hybrid», «Oczyszczanie powietrza» i «Nawilżanie powietrza» dostępne są
do wyboru trzy różne tryby:
,
i
.

TRYB «AUTO»
nawilżacz BONECO H680 korzysta z
W trybie
wszystkich poziomów wentylatora od 1 do 6. Ustawiona
wstępnie wilgotność powietrza wynosi 50%.

ZMIANA TRYBU
1. Zmień tryby
,

TRYB «SLEEP»
W trybie
nawilżacza BONECO H680 można używać
również nocą w pokoju sypialnym. Urządzenie pracuje
automatycznie na najniższym poziomie wentylatora 1,
aby zminimalizować hałas. Ustawiona wstępnie wilgotność powietrza wynosi 45%.

i

, naciskając do wyboru:

• wielokrotnie przycisk

na pilocie zdalnej obsługi

• wielokrotnie przycisk
dzenia

na panelu przycisków urzą-

TRYB «BABY»
W trybie
urządzenie korzysta z poziomów wentylatora od 1 do 4 i zwiększa wilgotność powietrza do 60 %.
Wartość ta nadaje się doskonale do zastosowania w
pokoju dziecięcym, ponieważ w przypadku niemowląt i
dzieci zalecana jest wyższa wilgotność powietrza. Ponadto wentylator działa tak cicho, że nie reagują na niego
nawet urządzenia Babyphone.
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RĘCZNA REGUL ACJA WILGOTNOŚCI POWIETRZ A I POZIOMU WENT YL ATOR A
OPTYMALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
Zalecana wilgotność powietrza zawiera się pomiędzy
40% a 60%. Ustawienie fabryczne wynosi 50%. W przypadku idealnym wskaźnik aktualnej wilgotności powietrza znajduje się w obszarze «OK»:

Ustawiona przez użytkownika wilgotność powietrza pozostaje zapisana w pamięci nawet po wyłączeniu urządzenia.

pl

REGULACJA WILGOTNOŚCI POWIETRZA
1. Naciskaj przyciski i , aby ustawić wilgotność powietrza zgodnie z własnym życzeniem.

REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA
. Miga wskazanie po1. Naciśnij jeden raz przycisk
ziomu wentylatora.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona wskazówka
(«oczekiwana»). Jeśli nie zostanie ponownie
naciśnięty przycisk strzałki, wskazówka zmieni się po
upływie kilku sekund na
(«aktualna»). Teraz
wyświetlacz wskazuje ponownie aktualną wilgotność
powietrza.

2. Naciśnij przyciski
wentylatora.

MAKSYMALNE NAWILŻANIE
Naciskaj przycisk , aż zostanie wyświetlona wskazówka «Co» (oznaczająca «Continuous»). Teraz nawilżacz
pracuje niezależnie od zmierzonej wilgotności powietrza.

i

, aby dopasować poziom

3. Aby przejść ponownie do trybu
, naciskaj przycisk
na urządzeniu, aż na wyświetlaczu zostanie
wyświetlona wskazówka
. Alternatywnie można
nacisnąć również przycisk
na pilocie zdalnej
obsługi.
POZIOM MOCY (P)
Maksymalny poziom mocy (P) można wybrać tylko ręcznie. Jest on zalecany, jeśli zachodzi potrzeba nawilżenia oraz/lub oczyszczenia powietrza w pomieszczeniu
w jak najkrótszym czasie. W tym celu należy ponownie
nacisnąć przycisk , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony poziom wentylatora «P» (patrz rysunek w lewej
kolumnie).
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FUNKCJA TIMER A
Funkcji timera można używać we wszystkich trybach
pracy ze wszystkimi trybami działania. Za pomocą funkcji timera można określić, jak długo nawilżacz BONECO
H680 ma działać, zanim wyłączy się automatycznie (
timer OFF).
Alternatywnie można ustalić, po upływie jakiego czasu
urządzenie powinno się automatycznie włączyć (timer
ON). Funkcji tej można użyć np. aby włączyć nawilżacz
BONECO H680 przed powrotem do domu, aby w całym
domu panował optymalny klimat.

USTAWIANIE TIMERA OFF
1. Włącz nawilżacz BONECO H680 za pomocą przycisku
.

USTAWIANIE TIMERA ON
1. Wybierz żądane ustawienie trybu pracy oraz tryb działania.

2. Wybierz żądane ustawienie trybu pracy oraz tryb działania.

2. Wyłącz nawilżacz BONECO H680 za pomocą przycisku
.

3. Naciśnij jeden raz przycisk

3. Naciśnij jeden raz przycisk

4. Użyj przycisków
12 godz.).

i

.

, aby ustawić czas pracy (1 do

4. Użyj przycisków i
nia (1 do 12 godz.).

.

, aby ustawić czas uruchomie-

Urządzenie będzie działać przez ustawiony czas, a następnie wyłączy się.

Nawilżacz BONECO H680 włączy się po upływie zdefiniowanego czasu i będzie działać w wybranym programie.

5. Aby wyłączyć timer przed ustawionym czasem, naciśnij przycisk i wybierz ustawienie . Alternatywnie
można wyłączyć nawilżacz BONECO H680 za pomocą
przycisku .

5. Aby wyłączyć timer stand-by przed ustawionym czasem, naciśnij przycisk i wybierz ustawienie . Alternatywnie można włączyć nawilżacz BONECO H680
za pomocą przycisku .

261

pl

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA
I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
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ODK AMIENIANIE I CZYSZCZENIE URZ ĄDZENIA
Nawilżacz BONECO H680 należy czyścić i odkamieniać w
regularnych odstępach czasu. Konieczność czyszczenia
sygnalizowana jest na wyświetlaczu za pomocą następującego symbolu czyszczenia:

ETAP 1: WYJMOWANIE IONIC SILVER STICK®
1. Zdejmij pokrywę przednią i wyjmij zbiornik wody z tyłu
urządzenia.
2. Wyjmij uchwyt filtra wraz z filtrem.

Trwałość maty nawilżającej jest nieograniczona. W razie
potrzeby można jednakże zakupić nową matę nawilżającą jako część zamienną u sprzedawcy BONECO lub w
sklepie internetowym BONECO:
www.shop.boneco.com
Przed operacją odkamieniania wyjmij koniecznie Ionic Silver Stick®. Procedura opisana została w «Etapie 1».

3. Wysuń tackę na wodę i wyjmij bęben z matą nawilżającą.

ETAP 2: ODKAMIENIANIE
1. Napełnij zbiornik do połowy ciepłą, świeżą wodą.
2. Zmieszaj 2 torebki CalcOff w zbiorniku wody i włóż
zbiornik do urządzenia.
3. Uruchom tryb czyszczenia, naciskając na panelu obprzez 5
sługi nawilżacza BONECO H680 przycisk
sekund. W razie potrzeby zmień czas czyszczenia za
pomocą przycisków i .
Urządzenie odkamieni się teraz samoczynnie. Następnie symbol czyszczenia na wyświetlaczu zgaśnie automatycznie; teraz migający symbol wskazuje, że należy
wymienić wodę w urządzeniu:

4. Opróżnij pojemnik na wodę i wyjmij Ionic Silver Stick®.

5. Złóż urządzenie w odwrotnej kolejności.
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ODK AMIENIANIE I CZYSZCZENIE URZ ĄDZENIA (CIĄG DALSZY )
ETAP 3: ZMIANA CZASU CZYSZCZENIA
Ustawienie podstawowe czyszczenia wynosi 4 godziny.
Aby zintensyfikować lub skrócić czyszczenie, należy wyregulować czas czyszczenia za pośrednictwem przycisków i .
• Skróć czas czyszczenia, jeśli nawilżacz BONECO H680
jest tylko lekko zabrudzony.

ETAP 4: CZYSZCZENIE
1. Rozłóż nawilżacz BONECO H680 w sposób opisany w
etapie 1.
2. Wyjmij matę nawilżającą z bębna i przepłucz ją dokładnie pod bieżącą wodą lub też w zmywarce do
naczyń.

pl
4. Oczyść dokładnie tackę na wodę i wszystkie ruchome
części ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń.
5. Włóż ponownie Ionic Silver Stick® oraz wszystkie ruchome części.
Zwracaj uwagę na to, aby pływak po włożeniu mógł
się swobodnie poruszać; w przeciwnym razie może
do usterek podczas działania!

• Wydłuż czas czyszczenia, jeśli na macie nawilżającej
osadziło się dużo kamienia. Maksymalny czas czyszczenia wynosi 12 godzin.
Podczas czyszczenia wentylator jest wyłączony.
Po zakończonym czyszczeniu symbol czyszczenia na wyświetlaczu gaśnie automatycznie.

3. Wyjmij pływak oraz obie osie bębna.
6. Złóż urządzenie w odwrotnej kolejności.
Nawilżacz BONECO H680 jest teraz odkamieniony,
oczyszczony i gotowy do dalszego użytku.
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CZYSZCZENIE FILTR A WSTĘPNEGO I CZUJNIK A CZ ĄSTEK
CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO
Filtr wstępny zapobiega gromadzeniu się większych ilości pyłu we wnętrzu nawilżacza BONECO H680.
1. Oczyść filtr wstępny przy użyciu odkurzacza lub pod
bieżącą wodą.

CZYSZCZENIE CZUJNIKA CZĄSTEK
Czujnik cząstek rozpoznaje zanieczyszczenie powietrza
w pomieszczeniu, analizując podgrzany wstępnie prąd
powietrza. Z czasem może dojść do zanieczyszczenia,
które zmniejsza dokładność pomiaru.

1. Suchym patyczkiem higienicznym wytrzyj soczewkę
czujnika.

Klapa nad czujnikiem cząstek musi być podczas użytkowania zamknięta w celu zapewnienia prawidłowego
pomiaru. Należy ją otwierać tylko w celu wyczyszczenia
czujnika.
Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych
środków czyszczących.

2. Osusz czujnik za pomocą suchego patyczka higienicznego.
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W YMIANA FILTR A HYBRID
Po upływie ok. jednego roku należy wymienić filtr HYBRID, aby powietrze było w dalszym ciągu oczyszczane z
zanieczyszczeń i pyłków.

pl
WYMIANA FILTRA HYBRID
1. Zdejmij pokrywę przednią nawilżacza BONECO H680.
2. Zdejmij filtr wstępny.

Konieczność wymiany filtra HYBRID jest sygnalizowana
na wyświetlaczu za pośrednictwem następującego symbolu:

3. Wyjmij zużyty filtr HYBRID i zutylizuj go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
4. Zdejmij folię ochronną z nowego filtra HYBRID.

Wymiana filtra HYBRID odbywa się zgodnie z rysunkami
2 –7.

5. Włóż nowy filtr HYBRID do uchwytu zgodnie z opisem.
6. Załóż ponownie filtr wstępny oraz pokrywę przednią.
7. Naciśnij na urządzeniu równocześnie i przytrzymaj
przez 5 sekund przyciski oraz , aby wyłączyć na
wyświetlaczu symbol wymiany filtra.
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W YMIANA IONIC SILVER STICK ®
Wkład Ionic Silver Stick® zapobiega namnażaniu się bakterii w wodzie i przyczynia się tym samym znacznie do
utrzymania higieny oraz dobrego samopoczucia. Wkład
Ionic Silver Stick® ulega również zużyciu i wymaga regularnej wymiany.

WYMIANA IONIC SILVER STICK®
1. Zdejmij przednią pokrywę.

5. Wyjmij zużyty wkład Ionic Silver Stick® i zutylizuj go
wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

2. Wyjmij zbiornik wody z tyłu urządzenia.
3. Wyjmij uchwyt filtra.

Konieczność wymiany wkładu Ionic Silver Stick® jest
sygnalizowana na wyświetlaczu za pośrednictwem następującego symbolu:
6. Włóż nowy wkład Ionic Silver Stick®.
Wkład Ionic Silver Stick® można zakupić u sprzedawcy
BONECO lub też w sklepie internetowy BONECO pod
adresem: www.shop.boneco.com.

7. Złóż części urządzenia w odwrotnej kolejności.
4. Wysuń tackę na wodę i wyjmij bęben.

8. Naciśnij na urządzeniu równocześnie i przytrzymaj
przez 5 sekund przyciski oraz , aby wyłączyć na
wyświetlaczu symbol .
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Z AKŁÓCENIA PODCZ AS EKSPLOATACJI I USUWANIE USTEREK
Problem

Możliwa przyczyna

Sposób postępowania

Nieprzyjemny zapach
powietrza

Zastała woda w zbiorniku i w tacce na wodę

Opróżnij i całkowicie wyczyść urządzenie

Brak poprawy jakości
powietrza

Zabrudzony czujnik cząstek

Wyczyść czujnik cząstek

Otwarte okna lub drzwi

Zamknij okna i drzwi

Wyświetlacz wskazuje
błąd E2

Zablokowana łopatka wentylatora lub uszkodzony silnik

Odłącz urządzenie od sieci, sprawdź swobodę ruchu łopatek wentylatora, podłącz urządzenie
ponownie, w przypadku powtarzającej się usterki skontaktuj się z serwisem

Wyświetlacz wskazuje
błąd E3

Zablokowany bęben lub uszkodzony silnik

Odłącz urządzenie od sieci, sprawdź swobodę ruchu bębna, podłącz urządzenie ponownie, w
przypadku powtarzającej się usterki skontaktuj się z serwisem
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