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NÁVOD K OBSLUZE 
BONECO S200
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cz ROZSAH DODÁVKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

BONECO S200 1× A451 vápenná vložka Tištěný stručný návod Bezpečnostní pokyny1× A7417 CalcOff®

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Síťové napětí 220 – 240V ~ 50/60Hz

Příkon 145 W / 285 W **

Zvlhčovací výkon 300 g/h **

Pro velikosti místností do 50 m2 / 125 m3

Kapacita 3,0 litru

Rozměry D × Š × V 316×172×281 mm

Vlastní hmotnost 2,8 kg

Hlučnost za chodu < 42 dB(A)

Systém Výparník

* Změny vyhrazeny

ROZSAH DODÁVKY

** @ 230V ~ 50 Hz
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4

1

2

3

1 Průzor vodní nádrž

2 Výkonový regulátor

3 Výstup páry

4 Vstup vzduchu
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Naplňte do vodní nádrže studenou vodovodní vodu.

Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Postavte zařízení BONECO S200 na stabilní podklad. Dodanou vápennou vložku položte na topnou desku.

1

4

2 3

Zapněte BONECO S200 s výkonovým regulátorem.

5 6

Pro výstup páry zvolte stupeň 1 nebo 2.
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ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
BONECO S200 se ovládá ručně. Zařízení běží, dokud se 
otočný regulátor neposune do polohy „0“.

Je-li vodní nádrž prázdná, automatické vypnutí zabraňuje 
přehřátí nebo poškození zařízení.

1. Zařízení BONECO S200 zapnete nastavením 
otočného přepínače z polohy „0“ do polohy „I“.

2. Zvlhčovací výkon zvýšíte nastavením otočného 
přepínače do polohy „II“.

3. Zařízení vypněte, když vlhkost vzduchu odpovídá 
vašim požadavkům.

UKAZATEL V PROVOZU
LED kotouč na otočném přepínači signalizuje provozní 
stav.

Modrá (konstantní): Zařízení pracuje normálně; v nádrži 
je voda.

Červená (konstantní): Zařízení je zapnuté. Odpařování 
však bylo automaticky vypnuto, protože je vodní nádrž 
prázdná.

Modrá (pulzující): Čisticí režim je aktivní.

OVLÁDÁNÍ
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VÝMĚNA VÁPENNÉ VLOŽKY
Vápenná vložka absorbuje z vody vápno, aby se pomaleji 
usazovalo na topné desce. Zařízení BONECO S200 tak 
neustále pracuje s optimálním výkonem a nemusí se tak 
často odvápňovat.

Absorbované vápno postupně způsobuje, že vápenná 
vložka tvrdne a ztrácí na účinnosti.

Po každém čištění vápennou vložku zkontrolujte. Tuhou 
a tvrdou vápennou vložku vyměňte. Náhradní díl získáte 
u  odborného prodejce BONECO nebo v  našem on-line 
obchodě na této adrese: www.shop.boneco.com

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 Než začnete s  čištěním, vždy nejprve odpojte 
BONECO S200 z elektrické sítě! Nerespektování to-
hoto pokynu může vést k úderům elektrickým prou-
dem a způsobit ohrožení života!

 Při čištění nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí 
prostředky.

ČIŠTĚNÍ KRYTU
Ve většině případů stačí pro čištění suchý hadřík. 
V  případě odolných nečistot vyčistěte kryt vlhkým 
hadříkem. Do vody přidejte trochu prostředku na mytí 
nádobí. Vhodné jsou rovněž domácí utěrky a čističe oken.

ČIŠTĚNÍ
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 Zařízení BONECO S200 vždy odpojte od elektrické 
sítě a počkejte jednu hodinu, až zbylá voda vychladne. 
Nedodržování tohoto pokynu může vést k závažným 
popáleninám!

PRACOVNÍ POSTUP
Ačkoli je vápno ve vodě z větší části absorbováno vápen-
nou vložkou, topná deska BONECO S200 se po delší době 
provozu zavápňuje.

Pro jednoduché a nekomplikované odvápnění je BONECO 
S200 vybaveno čisticí funkcí. Topná deska se přitom 
vícekrát zahřeje a ochladí, takže vápenný povlak zkřehne 
a lze jej snadno odstranit.

DOBA TRVÁNÍ ČIŠTĚNÍ
Čištění většinou trvá zhruba 1 až 4 hodiny. Dobu trvání 
však můžete podle potřeby nastavit, až je dosaženo 
požadovaného účinku.

SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ
1. Zařízení BONECO S200 vypněte a nechte je na 1 ho-

dinu vychladnout.

2. Vyjměte vápennou vložku a  vyprázdněte vodní 
nádrž.

3. Smíchejte 1 sáček CalcOff® s 1  litrem teplé vodo-
vodní vody.

4. Směs nalijte do zařízení BONECO S200.

5. Pro spuštění čištění nastavte otočný přepínač do 
polohy .

6. Po uplynutí požadované doby čištění zařízení 
BONECO S200 vypněte.

7. Odpojte BONECO S200 od elektrické sítě 
a vypláchněte vaničku vodovodní vodou.

8. Vložte vápennou vložku zpět do vaničky.

FUNKCE ČIŠTĚNÍ
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A451 vápenná vložkaA7417 CalcOff®
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www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG Group, Switzerland


