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NÁVOD K POUŽITÍ

BONECO E2441A
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Plnicí otvor

Horní díl

Sestava plováku

Špička plováku

Ionic Silver Stick®

Hranice naplnění

Značka s poznámkou

Posuvný spínač

Nádržka na aromatické látky

Nádoba na vodu

Odpařovací tkanina A7018

Kroužek indikující naplnění

Technické údaje

Síťové napětí 230 V / 50 Hz

Příkon 20 W

Zvlhčovací výkon až 220 g/h

Vhodný pro velikosti místností až 40 m²

Kapacita max. 3,8 l, min. 0,2 l

Rozměry D × Š × V 320 × 320 × 400 mm

Vlastní hmotnost 3,8 kg

Hlučnost při provozu < 25 dB(A)
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NEPŘÍMÉ PLNĚNÍ

1. Sejměte horní díl.

2. Sejměte nádobu na vodu společně se sestavou plo-

váku..

3. Naplňte čistou studenou vodu přímo do nádoby na 

vodu.

4. Přestaňte plnit, jakmile hladina vody dosáhne hranice 

naplnění. Maximální plnicí množství činí 3,8 l.

PŘÍMÉ PLNĚNÍ

1. Nalijte čistou studenou vodu z  vodovodu do plnicího 

otvoru studeného zvlhčovače BONECO E2441A.

2. Maximální plnicí množství činí 3,8 l. Plnění ukončete, 

jakmile uvidíte kroužek indikující naplnění:

PŘÍPRAVY

VYBALENÍ

1.  Vyjměte studený zvlhčovač BONECO E2441A v plasto-

vém sáčku z krabice.

2. Postavte studený zvlhčovač BONECO E2441A na pod-

lahu nebo na plochý, rovný podklad.

 Dbejte na to, aby vzdálenost od stěny činila mini-

málně 30 cm a nahoře 120 cm.

120 cm

30 cm
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BETRIEBSARTEN

 Studený zvlhčovač BONECO E2441A má dva druhy 

provozu, které můžete přepínat posuvným spína-

čem. V  poloze „I“ pracuje studený zvlhčovač BO-

NECO E2441A nehlučně (noční provoz). V poloze „II“ 

pracuje studený zvlhčovač BONECO E2441A s nor-

málním výkonem.

POUŽITÍ AROMATICKÝCH LÁTEK

 Přísady jako aromatické látky nebo éterické oleje 

plňte výhradně do nádržky na aromatické látky:

 Nedávejte aromatické látky přímo do nádoby na 

vodu, protože by se tím omezil výkon studeného 

zvlhčovače BONECO E2441A nebo by mohlo do-

konce dojít k jeho poškození.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. 1. Naplňte studený zvlhčovač BONECO E2441A vodou 

(viz strana 84).

2. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. 

3. Nastavte posuvný spínač podle potřeby do polohy „I“ 

nebo „II“.

 Správnou funkci studeného zvlhčovače BONECO 

E2441A v obou případech indikuje zelená LED.

 Pokud svítí LED červeně, není nádoba na vodu 

správně nasazená nebo je nutné doplnit vodu.

VODA A HYGIENA

 Pokud studený zvlhčovač BONECO E2441A delší 

dobu nepoužíváte, měli byste ho vyprázdnit a  vy-

čistit. Před opětovným uvedením do provozu byste 

ho měli naplnit čerstvou vodou. Jinak může být cítit 

zápach. Řiďte se také pokyny na straně 86.

PROVOZ
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POKYNY K ÚDRŽBĚ

 S přibývající dobou provozu klesá výkon odpařovací 

tkaniny a tyčinky Ionic Silver Stick®. Pravidelná 

údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem 

bezproblémového a bezporuchového provozu.

 Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle 

kvality vzduchu a vody a doby provozu.

 K čištění doporučujeme použít mycí prostředek na 

nádobí a kartáček.

 Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel 

ze zásuvky. Jinak hrozí nebezpečí smrtelného úrazu 

zásahem elektrickým proudem!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Interval Činnost

Denně Zkontrolujte hladinu vody, případně vodu doplňte

Od 1 týdne bez provozu Zvlhčovač BONECO E2441A vypusťte a vyčistěte

Každé 2 týdny Vyčistěte nádobu na vodu

Každých 10–12 týdnů (nebo v případě potřeby) Vyměňte odpařovací tkaninu (viz stranu 87)

Ročně Vyměňte tyčinku Ionic Silver Stick® (viz stranu 87)
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IONIC SILVER STICK®

 Tyčinka Ionic Silver Stick® využívá antimikrobiálního 

účinku stříbra a zajišťuje po dobu jednoho roku opti-

mální čistotu vody. Působí, když je v kontaktu s vo-

dou – i když je studený zvlhčovač BONECO E2441A 

vypnutý.

ZNAČKA S POZNÁMKOU

Abyste i později věděli, kdy jste začali tyčinku Ionic Silver 

Stick® používat, označte na značce s poznámkou aktuální 

měsíc a na příslušnou linku napište aktuální rok.

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Ionic Silver Stick® vyměňujte jednou za rok, aby byl 

zaručen antimikrobiální účinek.

 Starou tyčinku Ionic Silver Stick® lze vyhodit do ko-

munálního odpadu.

VÝMĚNA ODPAŘOVACÍ TKANINY

 Při silném znečištění, zanesení vodním kamenem, 

zápachu, sníženém sacím výkonu atd. by se měla 

vyměnit odpařovací tkanina A7018. Náhradní ob-

držíte u specializovaného prodejce nebo on-line na  

www.boneco.com.

1. Otočte špičku plováku směrem k „OPEN“, abyste ji 

mohli vyjmout.

2. Vytáhněte starou odpařovací tkaninu a vyhoďte ji do 

komunálního odpadu.

3. Nasaďte novou odpařovací tkaninu.

4. Otočením ve směru „CLOSE“ namontujte špičku plo-

váku na koš plováku.

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK® A ODPAŘOVACÍ TKANINY
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