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Blahopřejeme Vám k nákupu. S přístrojem 2092 od firmy BONECO se podstatně zvýší kvalita 
ovzduší ve Vašem pokoji. 
Automaticky s ultrazvukovou technologií se stará o příjemné klima v místnosti – aby se zde lidé, 
zvířata, rostliny i nábytek dobře cítily. 
Ultrazvuková frekvence přístroje je zcela bezpečná a nezávadná pro lidi i zvířata. 
Klima v místnosti je příjemné zpravidla tehdy, jestliže se relativní vlhkost pohybuje mezi 40 až 60%. 
Přístroj BONECO 2092 stále automaticky kontroluje Vámi požadovanou a nastavenou vlhkost 
vzduchu.  

 
 
 
Části přístroje: 
1. Výstup páry        
2. Nádržka na vodu 
3. Odpařovací komora – je uvnitř nádržky 
5.   Prostor kolem ultrazvukového krystalu 
6.   Nádržka pro vodu kolem krystalu 
7.   Zástrčka 
8.    Membrána krystalu 
10.   Základna přístroje 
11.   Ovládací panel 
12.   Výrobní štítek 
13.   Víčko nádržky na vodu 
 
 
 
 

Upozornění: 
- Bez vody přístroj nefunguje 
- Vodu (převařenou nebo destilovanou) plňte přímo do nádržky (2), voda nesmí být nikdy 

nalévána výstupem páry (1). 
 
 
 

Uvedení přístroje do provozu: 
- Nejvhodnější místo pro přístroj Boneco 2092 je někde na zemi či na stolku. 
- u zadní stěny přístroje by mělo být alespoň 5 –10 cm volného místa 
- tryska (hubice) by neměla být namířena přímo na rostliny nebo jiné předměty.  
1. Otevřete návod k obsluze na poslední straně, tam naleznete vyobrazeny jednotlivé části. 
2. Přesvědčte se, zda ve vodní lázni nejsou žádné cizí předměty. 
3. Naplňte vodní nádrž (2) převařenou nebo destilovanou vodou (nesmí být teplejší než 40°C) a 

uzavřete ji víčkem (13). Je možné dokoupit demineralizační filtr, který se přišroubuje proti 
směru hodinových ručiček na víčko vodní nádržky. Demineralizační filtr by měl být vyměněn 
každé 2-3 měsíce.  

 
Aby demineralizační filtr podával od počátku stoprocentní výkon a nedocházelo k zápachu, musí 
být na 24 hodin vložen do vody. Jinak je možné, že se zpočátku bude tvořit lehká bílá usazenina 
(zvláště při použití silně vápenaté vody). 

 

   Popis přístroje  

 

 



 
4. Umístěte vodní nádrž do základny zvlhčovače. 
5. Vyčkejte, až se zásobník v přístroji zaplní vodou. 
6. Připojte zástrčku (7) do sítě. Pravým knoflíkem O/I na ovládacím panelu přístroje 

zapněte přístroj. Na ovládacím panelu se rozsvítí zelené světlo. 
7. Levým knoflíkem si pak zvolíte množství intenzity mlžení od nejnižšího stupně až po 

nejvyšší a vše je připraveno. 
8. Přístroj je nyní provozuschopný.  
 
 
Přístroj BONECO 2092 nyní reguluje automaticky Vámi nastavené klima v místnosti, jehož 
relativní vlhkost se pohybuje mezi 40–60%.  
 
 
 

Doporučení pro ošetřování a čištění: 
Před čištěním a ošetřováním vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
 
Čistěte přístroj jednou týdně. 
Přístroj vytáhněte ze zásuvky. Aby byl dobrý a snadný přístup k membráně odstraňte 
vodní nádrž. Membránu vyčistěte štětcem, který je v příslušenství. Potom vyprázdněte vodu. 
Membrána je označena na obrázku číslem (8). 
V tělese je upevněn štětec. Membránu čistěte opatrně jen tímto štětcem a vlažnou vodou. 
Při silném znečistění použijte tekuté čistící prostředky. 
Vápenatých usazenin se lehce zbavíte, použitím 8% octa.  
Nikdy přitom nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty! 
 
 
 

Demineralizační patrona (13)  

Demineralizační patrona není součástí dodávky a lze ji kdykoliv dokoupit. 
Používejte jen destilovanou nebo převařenou vodu! 
Podle kvality a množství spotřebované vody musí být demineralizační filtr 1–2 krát za sezónu 
vyměněn. Jinak se může tvořit bílá usazenina. Demineralizační filtr váže vápenaté a 
minerální částice a zamezuje tomu, aby tyto částice vystupovaly s vodní mlhou do ovzduší,  
a aby se tak tvořila bílá usazenina. 
Náhradní filtrační patronu získáte u svého obchodníka. Opotřebované filtrační patrony 
můžete bez obav dát do běžného domovního odpadu. 
Před prvním upotřebením vložte filtrační patronu na 24 hodin do vody, tím filtr nabývá 
stoprocentního výkonu, rovněž zabráníte šíření lehce kyselého zápachu. 
 
 
 

Skladování při dlouhodobějším nepoužívání: 
Přístroj řádně vyčištěný, zbavený vápenatých usazenin (odstraníte 8% octem) řádně osušte a 
vyjměte demineralizační patronu. Zabalte přístroj do původního balení, aby se nezaprášil a 
nezanesl. Novou demineralizační patronu vložte teprve tehdy, až budete chtít uvést přístroj 
znovu do provozu. 
Svůj přístroj BONECO 2092 od firmy Boneco skladujte na nepříliš horkém místě pokud 
možno při stálé teplotě.  

Co dělat když máme tento problém:  
 

Problém      Příčina         Co dělat 
 

Přístroj nezvlhčuje   • Kabel není zapojen v zásuvce  • Zastrčte kabel do zásuvky  
       • Není voda v zásobníku   • Naplňte zásobník vodou 
        • Nastavená vlhkost je nižší   • Nastavte vyšší vlhkost  
       než aktuální 
Usazující se bílý prášek • Demin. filtr je opotřebovaný  • Výměna filtru 
       • Nebyla použita destilovaná nebo • Používejte pouze destilovanou  
       převařená voda      nebo převařenou vodu 
Částečné snížení výkonu • Miner. usazeniny na membráně • Vyčistit membránu (8% ocet) 
Šíření kyselého zápachu • Demin. filtr nebyl namočen   • Před použitím demin. filtr 
       ve vodě        namočit na 24 hod. do vody 
 

Technické údaje : 
Vhodné pro místnosti    do 60m² /150 m
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Napětí         230 V / 50 Hz 
Míry délka      385 mm  
  šířka        199 mm  
  výška       376 mm  
Obsah vodní nádrže     6,4 litrů  
Zvlhčovací výkon       400 g/hod. 
Hmotnost        3,1 kg 
Bezpečnostní třída přístroje   II 
Příkon         40 W 
Krytí živých částí      min IP 20 
Příslušenství       Čistící kartáček je uložen v základně přístroje 
         (lze dokoupit ionizační stříbrnou tyčinku7017 a  
               Demineralizační patronu - objednací číslo 7531).  
Přístroj je určen pro použití v základ. prostředí dle ČSN 330330 a pro trvalý provoz. 
Jsou možné technické modifikace. 
 
Ionizační stříbrná tyčinka 7017: 
Tato ionizační postříbřená tyčinka zbavuje vodu více jak 650 druhů škodlivých bakterií pomocí 
ionizace vody. Tato tyčinka má samoregulační účinky, není založena na žádné chemické reakci a 
její životnost je minimálně 1 rok. Není součástí balení. Lze ji zakoupit u našich prodejců nebo 
přímo objednat na naší adrese. 
 
 

Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. 
   Výrobek ani demineralizační patrona nepatří do běžného domovního odpadu! 
   Papír, sáčky, polystyren a prázdnou demin. patronu odevzdejte na sběrné místo. 

Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu.  

 
Záruka  
Na přístroji Boneco 2092 poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Výrobek byl  
výstupní kontrolou ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy reklamujte  
přístroj u svého prodejce nebo u BONECO CR, s. r. o., tel./fax: 567 212 396, e-mail: info@boneco-cr.cz 
www.boneco-cr.cz 
Vezměte s sebou záruční list a doklad o prodeji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou 
manipulací či nevhodným používáním výrobku. Záruční nároky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční 
době. Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady. 
 

 

 


