
 
 
Použití 
 
POZOR : Přístroj můžeme zapnout do el. sítě jen tehdy, je-li správně nasazena zvlhčovací 

vložka. 
Aby mohl přístroj fungovat, musí být zástrčka úplně zastrčena. Není-li zvlhčovací vložka 
správně nasazena, nelze díky pojistce, která se nachází v otvoru na zástrčku, připojit přívodní 
šňůru. 
 
Otvor na zástrčku a zástrčka do přístroje nesmí přijít do styku s vodou. 

Před použitím se zkontrolujte zda jsou obě části suché. 
 
Při nedostatečném zastrčení do zásuvky může dojít k rozehřátí umělé hmoty na zástrčce. 
 
D Čistění   

Předtím, než začnete přístroj čistit, bezpodmínečně vytáhněte kabel ze sítě. 
Zvlhčovací vložku nikdy neponořujte celou do vody – možnost rozbití přístroje. Po každém 
čištění prohlédněte, zda na zástrčce není voda. Přístroj čistěte vlhkým hadrem a to minimálně 
jednou za měsíc. Můžete jej čistit malým kartáčkem, aby se spolehlivě odstranil vodní kámen. 
Otvor pro únik páry též čistěte. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, měl by být 
chráněn před prachem. 
 
Uskladnění  

Přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Přístroj osušte a skladujte jej z dosahu dětí. 
 
E Opravy  

Při poruše přístroj vypněte a vytáhněte ze sítě. Opravy provádí pouze naše středisko. 
 
Vybalení přístroje  

Obal přístroje je vyroben z recyklovaného materiálu. 
  Zničte veškeré plastikové sáčky, ty mohou být pro děti lákadlem ke hrám. 
 
Kontrola dodávky 

Zkontrolujte si úplnost dodávky. Jestliže zjistíte, že je něco v nepořádku, obraťte se na svého 
prodejce. 
 
Připojení el. proudu 

  Dbejte na to, že styk s el. proudem může být životu nebezpečný! 
  Připojte přístroj na střídavý proud 230V – s napětím odpovídajícím  
  typovému štítku na přístroji.    

 
 
 
     
  

   
  Používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, o níž jste se přesvědčili, že je 

  v bezvadném stavu. 
 
  Nikdy přístroj neuvádějte do provozu, je-li přívodní kabel poškozen. 
  Obraťte se na servisní středisko. 
 
 
Uvedení do provozu a obsluha 

 
  V zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti třetí osoby přísně dodržujte  
  bezpečnostní pokyny uvedené na straně 4/5. 
 
Návod k použití 
9 –  vytáhnout zástrčku (1). 

 
10 – zvlhčovací vložku (2) točit proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjmout           

 z nádržky na vodu (5). 
 
11 – do otevřené nádržky napusťte studenou vodu – až po označenou čáru (4). U přístroje 

2031 vodu nalíváme bočním otvorem. Nemusíme tedy otvírat nádržku. 
 
Používejte normální vodu z vodovodu. Slaná voda, stejně jako dešťová voda by vedly 
k poškození přístroje. 
 
Nepřehlédněte maximální hranici naplnění vodou. Pokud je prostor pro tvoření páry příliš 
malý, mohou z přístroje vystřikovat kapičky vody! 
 
Nádržka na vodu je přenosná (8). 
 
 
Zastrčte kabel do sítě a stiskněte tlačítko zapnutí. Nyní je přístroj připraven k použití. Za 
několik  málo minut po zapnutí začíná přístroj zvlhčovat vzduch. 
 
Zvlhčovací výkon  

Jen ojediněle, při slabé výkonnosti, respektive při malém obsahu minerálů ve vodě, může být 
do vody přidána špetka soli. Jinak v žádném případě nepřidávat žádné látky do vody. 
 
Vůně  

Vůně a podobné prostředky plnit do otvoru pro vůně (6) 
 
   Vůně nikdy nepřidáváme přímo do vody! 

 

 

 

 

 

 



 
 
Znovu naplnění 
 
 
   Před každým znovu naplněním přístroje musíte zbývající vodu  
   s usazeninami minerálů a kalů vylít a přístroj vymýt. 
 

 
Jestliže elektrody  v odpařovací jednotce se už nedotýkají vodní hladiny (již nejsou ve styku  
s vodní hladinou) vypne se automaticky výroba páry (odpařování). Nehrozí žádné nebezpečí  
přehřátí, i když přístroj s minimálním stavem vody zůstává trvale zapnut. Navíc má přístroj 
kontrolku stavu hladiny, která se rozsvítí. 
 
 
Čištění, uložení, ošetřování  

 
Týdně  

Vytáhněte zástrčku ze sítě. 
Přístroj vyčistěte a osušte bavlněným hadříkem. 
Jestliže je znečištěná vodní nádrž a zvlhčovací vložka, vyčistěte je hadříkem nebo kartáčkem. 
 
 
Čištění po měsíci  

Elektrody a prostor varu v odpařovací jednotce se mohou díky používání a kvalitě vody 
pokrývat minerálními usazeninami, které by bez údržby mohly srůstat a zničit umělohmotný 
plášť nebo elektroniku přehřátím. Proto musíte minerální usazeniny včas odstranit. Ponořte 
prostřední díl přístroje (viz obr. 3 na str. 22 originálního návodu) do odstraňovače vodního 
kamene či minerálních usazenin a nechejte hodinu namočený. Poté šroubovákem opatrně 
sundejte mřížku, která chrání topné těleso a pokuste se očistit plošky kolem topného 
tělesa(viz. obr. 13 v tomto návodu). Těleso samotné nečistěte šroubovákem, ale kartáčkem. 
Vyčistěte také otvor pro odchod páry a odtok kondenzátu. 
 
 
Roční čištění  

Po skončení topné sezóny přístroj důkladně vyčistěte, omyjte a dobře osušte (viz. popis). 
Minerální usazeniny ve vodní nádrži a v odpařovací jednotce, které jdou jen těžce odstranit, 
můžete vyčistit obvyklými odvápňujícími  prostředky. 
Po použití těchto prostředků je nutné důkladné omytí. 
 
 
Uložení  

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, musí být chráněn před nadměrným prachem a 
špínou. 
 
 
Ošetření  

Příležitostně je potřeba zkontrolovat zvlhčovací funkci.     
 
       
 

 
Bezpečnostní pokyny  
 
Nebezpečí ! 

El. proud může být smrtelný ! 
Části pod el. proudem el. proudu nesmí nikdy přijít do styku s vodou :  
nebezpečí zkratu !  
Horká pára může způsobit popáleniny! 
Nikdy se nedotýkejte výstupu páry : nebezpečí popálenin ! 

 
 
Účel použití 

Tento parní zvlhčovač je určen pro soukromé použití a pouze ke zde popsanému účelu. 
Technické změny a každé zneužití jsou kvůli s tím spojenému nebezpečí přísně zakázány. 
 
 
Obsluha přístroje 

Osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem k obsluze, děti a osoby pod vlivem alkoholu, 
drog nebo léků, smějí přístroj používat pouze pod dohledem způsobilé osoby. 
 
 
A Přívod el. proudu  

Nikdy se nedotýkejte částí pod el. proudem. Může vést ke zranění nebo i smrti. 
Připojte přístroj na střídavý proud 230V - s napětím odpovídajícím typovému štítku na přístroji. 
Tento přístroj má vylepšené ochranné vlastnosti proti zkratům el. proudu. 
 
 
B Přívodní  - síťový kabel  

Nikdy přístroj neužívejte s poškozeným kabelem. Je-li přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, 
nechte je ihned vyměnit. Přívodní šňůru nikdy netahejte přes ostré hrany  nebo ji nepřelamujte. 
Přívodní kabel nikdy nepokládejte nebo nezavěšujte nad horké předměty (např. plotýnky 
sporáku) nebo otevřený plamen a chraňte ji před horkem a žárem. Vyvarujte se též styku 
kabelu s oleji. 
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za přívodní šňůru nebo mokrýma rukama. 
 
 
C Umístění přístroje  

Přístroj postavte na stálé místo, kde ho nemůžete povalit – porazit – a způsobit tím poškození 
přístroje nebo poranění. Dbejte na to, aby odcházející pára nepřišla do styku se síťovými částmi 
– nebezpečí zkratu! Teplota vycházející páry může dosahovat až 100°C – nebezpečí 
popálenin! Přístroj nenechávejte stát v bezprostřední blízkosti předmětů nebo stěn. 

Přístroj neodkládejte na horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně. 
 
 
C Dbejte jako uživatel na to, aby děti neměly žádnou příležitost hrát si s přístrojem  
nebezpečí popálenin! Děti totiž neznají nebezpečí, která mohou vzniknout při zacházení 

s el. proudem.              

 

 



     
Ilustrační obrázky. 

 
 
Poruchy  

Opravy na přístroji smějí být prováděny pouze odbornými pracovníky v servisním středisku. 
Neodborné opravy mohou způsobit vznik značného nebezpečí pro uživatele. 
Při neodborných opravách nepřebíráme žádné ručení za případné škody. 
 
Odstranění  

Vysloužilé přístroje ihned vyřaďte z užívání. Vytáhněte zástrčku ze sítě a odpojte přívodní 
kabel. Vysloužilý odpařovač - zvlhčovač by měl být odevzdán pokud možno do ověřené 
sběrny. 
 
Záruka  

Pro parní zvlhčovač  model BONECO 2031 poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Při 
uplatňování nároků předložte prodejní doklad a řádně vyplněný záruční list, opatřený datem 
prodeje a razítkem prodejce. 
Záruka se nevztahuje na škody, které byly způsobeny neodborným zacházením, nehodou, 
nedbalostí obsluhy nebo změnami na přístroji třetí osobou. 
Záruku uplatňujte ihned po zjištění závady u svého prodejce, nebo přímo u dovozce: 
BONECO CR, s. r. o., tel./fax: 567 212 396, e-mail:info@boneco-cr.cz   
www.boneco-cr.cz  
 
 
 
   Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.  

Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!  
Papír odevzdejte na sběrné místo. 
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu.  

 

 

   

      

 

 



Ilustrační obrázky. 

 

 

 

 
 

 

Parní zvlhčovač vzduchu   model 2031 
 

Blahopřejeme Vám k nákupu. S parním zvlhčovačem BONECO 2031 se rychle a efektivně 
zvýší kvalita suchého ovzduší ve Vašem pokoji. Tento přístroj odpařuje vodu s  
vysokou účinností, a tím se stará o příjemné klima v místnosti. 
Je ideální pro zimní období, kdy zvyšuje nejen velmi nízkou vlhkost ovzduší, ale chladnější 
místnosti i částečně vyhřeje. 
Jako u všech elektrických přístrojů, tak i u tohoto parního zvlhčovače, je obzvláště nutno dbát 
všech bezpečnostních pokynů a předpisů. 
Dříve, než přístroj poprvé použijete, prostudujte si prosím pozorně návod k použití a 
uschovejte jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí. 
 
  Tento výstražný trojúhelník charakterizuje nebezpečí.  
  Proto se jim musíte vždy řídit, jinak by mohlo dojít k těžkému poranění. 
 
Obrázky k textu najdete v návodu. Při studování návodu pozorně sledujte obrázky. 
 
Návod k použití :  

Tento návod nemůže dopodrobna zodpovědět všechny možné otázky. Pro další informace 
nebo při problémech se obraťte na svého prodejce nebo přímo na dovozce BONECO CR. 
Tento návod si pečlivě pročtěte a dobře jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 

 
Technická data :  

 

Model BONECO 2031      

 
Napětí   220 - 240 V / 50 Hz    
Příkon   325 W    
Výkon  350 g/hod.    
Pro místnosti 50 m² / 125 m³    
Zásobník vody 5,5 litrů     
Rozměry  Ø 320 x 204 mm   
Hmotnost 1,5 kg    
Kabel   1,8 m    
Použitý mat. polypropylen    
Záruka   2 roky      
 
 
Popis přístroje :  
  

1. Zástrčka přístroje  
2. Zvlhčovací vložka  
3. Odvod – výstup páry 
4. Ukazatel vodní hladiny 
5. Vodní nádrž 
6. Nádobka na parfém 
7. Síťový kabel 
8. Držadlo 

 

 
 

 


