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INSTRUKCJA OBS ŁUGI BONECO P340
SZANOWNI PAŃSTWO,
Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P340.
Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w dobrej jakości filtr, który oczyszcza powietrze
nie tylko z zapachów, lecz również z kurzu, pyłków i cząsteczek brudu. Filtr ten łagodzi skutecznie liczne dolegliwości. Na przykład katar sienny lub też alergiczne reakcje
na kurz i roztocza.

ZAKRES DOSTAWY

Urządzenie BONECO P340 zostało zaprojektowane do
nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Inteligentny układ sterowania zapewnia, że poziom hałasu
pozostaje na najniższym możliwym poziomie. Dzięki zintegrowanemu zegarowi urządzenie działa również wtedy,
gdy nie Państwa w domu. W ten sposób po powrocie zawsze zastaniemy optymalny mikroklimat.

BONECO P340 z odpowiednim dla danego kraju przewodem zasilającym

Życzymy Państwu wiele zadowolenia z zakupionego
oczyszczacza powietrza BONECO P340!!

Filtr A341

DANE TECHNICZNE *
Oznaczenie typu

BONECO P340

Napięcie sieciowe

220–240 V, 50 Hz

Pobór mocy

50 W

Głośność podczas pracy

57 dB(A)

Wydajność czyszczenia (CADR)

210 m³/h

Strumień powietrza

300 m³/h

Wymiary dł. x szer. x wys.

206×336×527 mm

Masa własna urządzenia

5.3 kg  / 6.3 kg

* Zmiany techniczne zastrzeżone
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URUCHAMIANIE URZ ĄDZENIA

1

Zdejmij mocowaną magnetycznie przednią pokrywę.

4

Włóż filtr ponownie do uchwytu
(zwracaj uwagę na oznaczenia).

pl

2

Wyjmij filtr wstępny.

5

Nałóż filtr wstępny.

3

Wyjmij filtr i zdejmij z niego folię ochronną.

6

Załóż przednią pokrywę.
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PRZEDNIA POKRY WA I FILTR Z APASOW Y
MOCOWANA MAGNETYCZNIE POKRYWA PRZEDNIA
Pokrywa przednia oczyszczacza BONECO P340 jest mocowana za pomocą magnesów. Oczyszczacz powietrza
nie włączy się, jeśli brak przedniej pokrywy lub też jeśli
została założona nieprawidłowo.

FILTR ZAPASOWY
Filtry można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w
naszym sklepie internetowym pod madresem
www.shop.boneco.com.
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Wskazania

Wszystkie wskazania na wyświetlaczu

KASOWANIE OSTRZEŻENIA O FILTRZE
Wskaźnik „Filter”
zapal się ponownie po wymianie
filtra. Aby spowodować ukrycie wskazania, wciśnij na
pięć sekund przycisk . W ten sposób zostanie również
zresetowany licznik godzin pracy nowego filtra.

Znaczenie
Jonizator włączony lub wyłączony

81

Funkcja timera (1, 2, 4 lub 8 godzin)

81

Wskazanie jakości powietrza (kolor zielony, pomarańczowy, czerwony)

80

Tryb AUTO i poziom pracy wentylatora

80

Filtr zużyty, wymienić
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FUNKCJE PODSTAWOWE
Oczyszczacz BONECO P340 można dostosować odpowiednio do własnych potrzeb. W momencie uruchomienia urządzenia ustawiony jest poziom podstawowy pracy
wentylatora w trybie automatycznym (AUTO MODE).
TRYB „AUTO”
W trybie
stopień pracy wentylatora ustawia się
automatycznie w zależności od jakości powietrza. Po
pierwszym uruchomieniu urządzenia wentylator przez
pierwsze pięć minut będzie pracował na najniższym
stopniu „L”.

WSKAZANIE JAKOŚCI POWIETRZA
Jakość powietrza jest mierzona dzięki wbudowanemu
czujnikowi i obrazowana poprzez różne kolory wskaźnika „Air”.

RĘCZNA REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA
Poziom pracy wentylatora urządzenia BONECO P340 jest
regulowany ręcznie.
Naciśnij kilka razy przycisk
, aż zostanie ustawiony
żądany poziom pracy wentylatora.

czyste
powietrze

poziom
akceptowalny

słaba jakość
powietrza

Aktualny pomiar jakości powietrza jest możliwy po ok.
5 minut od włączenia urządzenia. W tym czasie miga
wskazanie „Air” .
Prosimy pamiętać, że zmierzone wartości mogą zależeć
od wielkości pomieszczenia i miejsca, w którym będzie
ustawione urządzenie.
Czujnik rejestruje najdrobniejsze cząsteczki brudu i gazów. Poza domowym kurzem są to również pyłki oraz
gazy takie jak dym nikotynowy, związki organiczne i
zapachy.
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JONIZ ATOR I FUNKCJA TIMER A
JONIZATOR
Po wciśnięciu przycisku „ION”- aktywujemy jonizator.
Po ponownym wciśnięciu przycisku jonizator zostaje wyłączony.

pl
FUNKCJA TIMERA
Za pomocą funkcji timera można określić, jak długo
oczyszczacz BONECO P340 ma działać, zanim wyłączy
się automatycznie (timer OFF).

USTAWIANIE TIMERA OFF
1. Włącz nawilżacz BONECO P340 za pomocą przycisku
.
2. Wybierz żądane ustawienie trybu pracy oraz tryb działania.
3. Naciśnij jeden raz przycisk
4. Użyj przycisku
8 godzin).

.

, aby ustawić czas pracy (1, 2, 4 lub

Urządzenie będzie działać przez ustawiony czas, a następnie wyłączy się.
5. Aby zakończyć pracę timera przed upływem ustawionego czasu, wciśnij przycisk
i przytrzymaj do
momentu, w którym timer się wyłączy, a na wyświetlaczu pojawi się
. Alternatywnie można wyłączyć
oczyszczacz BONECO P340 za pomocą przycisku .
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
WYMIANA FILTRA
Gdy wskazanie „Filter”
świeci się, należy dokonać
wymiany filtra. Filtr należy teraz wymienić, aby zapewnić
dalsze optymalne oczyszczanie powierza.
Procedura wymiany filtra jest zgodna z instrukcjami graficznymi na stronie 77.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO
Filtr wstępny zapobiega gromadzeniu się większych cząsteczek pyłu we wnętrzu nawilżacza BONECO P340.
1. Wyczyść filtr wstępny odkurzaczem lub pod bieżącą
wodą.

1. Filtr wymieniaj zgodnie z instrukcjami ze strony 77.
2. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund do momentu,
w którym zgaśnie wskazanie

2. Przed ponownym założeniem filtra wstępnego zaczekaj, aż filtr całkowicie wyschnie.

Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych
środków czyszczących.

Autoryzowany Dystrybutor
ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biała
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886
biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl

