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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,
Συγχαρητήρια για την αγορά του BONECO H300. Χάρη στην
υψηλή απόδοση ύγρανσης διατηρεί μόνιμα την υγρασία σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο, βελτιώνοντας την ποιότητα διαβίωσης ανθρώ-
πων και κατοικίδιων - ειδικά κατά τους ξηρούς χειμερινούς μήνες.
Ταυτόχρονα, το ενσωματωμένο φίλτρο γύρης AH300 ανακουφίζει
από τη δυσφορία άτομα που πάσχουν από αλλεργίες.

Επιπλέον, η εφαρμογή BONECO σας παρέχει πρόσβαση σε μια
ποικιλία προγραμμάτων και αυτοματοποιημένων ενεργειών που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον BONECO
H300 στις προσωπικές σας ανάγκες μέχρι την τελευταία λεπτο-
μέρεια. Ο καθαρισμός της συσκευής είναι επίσης εύκολος καθώς
τα περισσότερα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο
ρούχων ή στο πλυντήριο πιάτων.

Ανεξάρτητα από το αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας: Δεν θα
θέλατε να αποχωριστείτε την άνεση που μόλις αποκτήσατε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

BONECO H300 Συναρμολογημένο A7017
Ionic Silver Stick®

Συναρμολογημένο φίλτρο
γύρης ΑΗ300

Καλώδιο τροφοδοσίας Σύντομες Οδηγίες Οδηγίες ασφάλειας

Συναρμολογημένο 
προφίλτρο
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ

1   Κάλυμμα / είσοδος αέρα
2   Προφίλτρο
3   Φίλτρο γύρης AH300
4   Οπή υγροστάτη
5   Ενεργοποίηση 
     /απενεργοποίηση, 
     επίπεδο απόδοσης 
6   Έξοδος αέρα
7   Θήκη αρωματικού
8   A7017 Ionic Silver Stick® 
9   Βάση νερού 
10 Τύμπανο
11 Φίλτρο κατακράτησης 
     αλάτων evaporator mat
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις
σημειώσεις ασφάλειας και το εγχειρίδιο λειτουργίας και φυ-
λάξτε τα για μελλοντική χρήση.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα κατάλοιπα που συνδέονται με την παραγωγή και συσσω-
ρεύονται στη βάση νερού και στο δοχείο νερού ενδέχεται
να οδηγήσουν στη δημιουργία αφρού και επομένως στη
διαρροή του νερού. Για τον λόγο αυτόν και τα δύο στοιχεία
θα πρέπει να καθαριστούν με ζεστό νερό και απορρυπαν-
τικό πιάτων πριν από την πρώτη χρήση. Ξεβγάλετε καλά τα
εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιέστε προς τα κάτω και τις τέσσερις γωνίες του καλύμματος
για να τις ξεκλειδώσετε.

Αφαιρέστε το προφίλτρο και το φίλτρο γύρης AH300. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του φίλτρου γύρης
AH300.

Εισαγάγετε το φίλτρο γύρης AH300 (παρατηρήστε την
κατεύθυνση του βέλους).

Εισαγάγετε το προφίλτρο. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω με προσοχή για να το
ασφαλίσετε στη θέση του.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Αφαιρέστε το επάνω μέρος. Γεμίστε με κρύο νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη. Τοποθετήστε το επάνω μέρος στη βάση νερού.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον BONECO H300. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα. Πιέστε σύντομα τον ρυθμιστή ισχύος για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο BONECO H300 προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες ελέγχου
και αυτοματισμού, οι οποίες ελέγχονται μέσω της εφαρμογής
BONECO. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες βασικές λειτουργίες τις
οποίες μπορείτε να ελέγξετε χειροκίνητα με το κουμπί στο μπρο-
στινό μέρος.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (AUTO)
Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει τον BONECO H300 με την εφαρ-
μογή BONECO και ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά,
τότε αυτή θα λειτουργήσει σαν υγραντήρας και καθαριστής αέρα
στη λειτουργία AUTO. Η ρύθμιση υγρασίας της συσκευής είναι
προεπιλεγμένη στο 50%. Το επίπεδο απόδοσης προσαρμόζεται
αυτόματα στην τρέχουσα υγρασία: Όσο πιο ξηρός είναι ο αέρας,
τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση.

Αν η υγρασία υπερβεί την προεπιλεγμένη τιμή κατά 2 τοις εκατό,
η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, κάτι που υποδει-
κνύεται από την παλλόμενη λυχνία LED:

Αν η υγρασία πέσει κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, ο
BONECO H300 τίθεται εκ νέου σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τον BONECO H300 με την εφαρμογή
BONECO και έχετε ορίσει διαφορετική τιμή υγρασίας, η εν λόγω
τιμή εφαρμόζεται αυτόματα με την ενεργοποίηση της συσκευής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
1.     Πιέστε σύντομα τον ρυθμιστή ισχύος μία φορά για να 

    ενεργοποιήσετε τον BONECO H300.

2.     Για να απενεργοποιήσετε τον BONECO H300 ενώ
    βρίσκεται σε λειτουργία AUTO, πιέστε σύντομα τον
    ρυθμιστή ισχύος μία φορά.

Η συσκευή είναι πάντα σε λειτουργία AUTO όταν ενεργοποι-
είται. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι η λειτουργία AUTO είναι
ενεργοποιημένη από τη μικρή λυχνία LED που ανάβει πάνω
από τον ρυθμιστή ισχύος.
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.     Πιέστε σύντομα τον ρυθμιστή ισχύος μία φορά για να 

    ενεργοποιήσετε τον BONECO H300.

Η συσκευή είναι πάντα σε λειτουργία AUTO όταν ενεργοποιείται.

2.      Προσαρμόστε την ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες σας 
     ρυθμίζοντας το κουμπί ελέγχου στο επιθυμητό επίπεδο 
     από το 1 μέχρι το 6. Με αυτήν την ενέργεια πραγματοποι-
     είται έξοδος από τη λειτουργία AUTO (η λυχνία LED της 
     λειτουργίας AUTO είναι σβηστή).

Το επιλεγμένο επίπεδο απόδοσης υποδεικνύεται από τον αριθμό
των λυχνιών LED που ανάβουν πάνω από τον ρυθμιστή ισχύος.

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO, ο BONECO
H300 θα συνεχίσει να λειτουργεί στο επιλεγμένο επίπεδο
ισχύος μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού - ανεξάρτητα από
το τρέχον επίπεδο υγρασίας.

3.      Πιέστε σύντομα το κουμπί ελέγχου μία φορά για έξοδο από 
     τη χειροκίνητη λειτουργία και επανενεργοποίηση της λειτουρ-
     γίας AUTO.

4.      Πιέστε σύντομα τον ρυθμιστή ισχύος μία φορά ακόμα για να 
     απενεργοποιήσετε τον BONECO H300.
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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ («HYBRID»)
Ο BONECO H300 συνδυάζει δύο λειτουργίες.

• Το φίλτρο γύρης AH300 καθαρίζει τον αναπνεύσιμο αέρα από 
τη γύρη, την οικιακή σκόνη και τα λεπτά σωματίδια.

• Το φίλτρο evaporator mat υγραίνει τον αέρα του δωματίου.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται αν ο BONECO H300
υγραίνει και καθαρίζει τον αέρα ταυτόχρονα. Ωστόσο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μία από τις δύο λειτουργίες.

ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΝΣΗ («ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ»)
Συνιστούμε τη χρήση του BONECO H300 με ενσωματωμένο φίλτρο
γύρης AH300 ακόμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς
καθαρίζει τον αέρα όχι μόνο από τη γύρη αλλά και από την οικιακή
σκόνη. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο γύρης
AH300, απλά αφαιρέστε το φίλτρο από τη βάση του.

ΜΟΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ AH300 («ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ»)
Το καλοκαίρι συνήθως η υγρασία είναι αρκετή, ωστόσο η γύρη
δημιουργεί προβλήματα στα άτομα που πάσχουν από αλλεργίες.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο την καθαριστική δράση του
φίλτρου γύρης AH300, βάλτε τον BONECO H300 σε λειτουργία
«Καθαριστή» με την εφαρμογή BONECO.

Αν αφαιρέσετε το φίλτρο γύρης AH300, η μέγιστη απόδοση του
υγραντήρα ανεβαίνει από 200 g/h (1,27 γαλόνια/ημέρα) σε πε-
ρίπου 350 g/h (2,22 γαλόνια/ημέρα).
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ΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
Τα αρωματικά και τα αιθέρια έλαια που κυκλοφορούν στο εμπόριο
μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη αρωματικού στο πίσω μέρος.

Ποτέ μην αναμειγνύετε πρόσθετα στην ίδια τη βάση νερού,
καθώς αυτό ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του BONECO
H300 ή ακόμα και να προκαλέσει ζημιά. Αυτή η ζημιά δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

Η θήκη αρωματικού μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 °C (130
°F).

ΧΡΗΣΗ
1.     Πιέστε προς τα κάτω τη θήκη αρωματικού για να 

    αφαιρέσετε το συρτάρι.

2.     Ραντίστε την τσόχα στο εσωτερικό του συρταριού με 
    το αρωματικό της επιλογής σας.
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ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ BONECO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BONECO
Η εφαρμογή «BONECO healthy air» χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο του BONECO H300 και σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε
στο έπακρο τις δυνατότητές του. Η εφαρμογή περιλαμβάνει λει-
τουργίες όπως χρονοδιακόπτη, προεπιλογή υγρασίας και επι-
λογή της εναλλαγής μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων. Επιπλέον,
παρέχει υπενθυμίσεις σε σχέση με τα διαστήματα καθαρισμού,
τις αλλαγές φίλτρου και άλλες επαναλαμβανόμενες εργασίες.

ΠΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενεργοποίηση (ON) με χρονοδιακόπτη                  Η συσκευή ενεργοποιείται ύστερα από ορισμένο χρόνο

Απενεργοποίηση (OFF) με χρονοδιακόπτη            Η συσκευή απενεργοποιείται ύστερα από ορισμένο χρόνο

Προγράμματα                                                            Προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συχνές καταστάσεις

Υγροστάτης                                                                Ορισμός της επιθυμητής υγρασίας

Καιρός                                                                        Εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και την εξωτερική θερμοκρασία 

Πληροφορίες αλλαγής φίλτρου                               Υποδεικνύει πότε εξαντλείται η διάρκεια ζωής ενός φίλτρου γύρης AH300

Πληροφορίες A7017 Ionic Silver Stick®               Υποδεικνύει πότε εξαντλείται η διάρκεια ζωής ενός A7017 Ionic Silver Stick®
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ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BONECO

ΕΦΑΡΜΟΓH BONECO ΓΙΑ IOS
Κάντε αναζήτηση για «BONECO healthy air» στο App Store ή σα-
ρώστε τον παρακάτω κωδικό QR. Η ανάγνωση του κωδικού QR με
έκδοση iOS 10 ή προγενέστερη απαιτεί την εγκατάσταση μιας αν-
τίστοιχης εφαρμογής. Για έκδοση iOS 11 ή μεταγενέστερη, ο κω-
δικός QR διαβάζεται αυτόματα κάθε φορά που κατευθύνετε την
κάμερα σε αυτόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID
Κάντε αναζήτηση για «BONECO healthy air» στο Google Play Store
ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR. Η ανάγνωση του κωδικού
QR απαιτεί την εγκατάσταση μιας αντίστοιχης εφαρμογής στη συ-
σκευή σας.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ BONECO H300

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
•  Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή 

smartphone σας 

• Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή smartphone 
βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον BONECO H300.

Αφού συνδεθείτε επιτυχώς θα μπορείτε να ελέγξετε τον BONECO
H300 μέσω της συσκευής smartphone σας από το ίδιο ή ακόμα
και από ένα διπλανό δωμάτιο. Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση ανά-
μεσα στη συσκευή smartphone και τον BONECO H300 εξαρτάται
από τις συγκεκριμένες δομικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΕΣΗ
1.     Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη

    συσκευή smartphone σας

2.     Ανοίξτε την εφαρμογή BONECO.

3.     Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην εφαρμογή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Η συντήρηση και ο καθαρισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα
είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη και υγιεινή λειτουργία της
συσκευής.

Τα συνιστώμενα διαστήματα καθαρισμού και συντήρησης ποι-
κίλλουν ανάλογα με την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του
νερού και τη διάρκεια λειτουργίας.

Για καθαρισμό στο χέρι συνιστάται η χρήση υγρού πιάτων και
μιας βούρτσας τριψίματος.

Αποσυνδέετε πάντα τον BONECO H300 από την πρίζα πριν
ξεκινήσετε τον καθαρισμό! Μη τήρηση αυτής της οδηγίας
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θανατηφόρο
τραυματισμό.

Σε περίπτωση καθαρισμού του τυμπάνου και της βάσης
νερού στο πλυντήριο πιάτων, δεν πρέπει να γίνεται υπέρ-
βαση της θερμοκρασίας των 50 °C, καθώς θερμοκρασίες
μεγαλύτερες από αυτήν ενδέχεται να προκαλέσουν την
παραμόρφωση των πλαστικών μερών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διάστημα                                                        Ενέργεια

Μετά την τρίτη μέρα χωρίς λειτουργία                  Αδειάστε τη βάση νερού και γεμίστε την με φρέσκο νερό 

Κάθε 2 εβδομάδες                                                 Καθαρίστε τη βάση νερού, το τύμπανο και το φίλτρο evaporator mat

                                                                                Καθαρισμός του προφίλτρου

Μία φορά τον χρόνο                                               Αντικαταστήστε το A7017 Ionic Silver Stick® 

                                                                                Αντικαταστήστε το φίλτρο γύρης ΑΗ300

                                                                                Καθαρίστε τον ανεμιστήρα και το εσωτερικό της συσκευής
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤHΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα παρακάτω εξαρτήματα δεν μπορούν να πλυθούν στο
πλυντήριο πιάτων.

• Κεντρικό μέρος με κάλυμμα φίλτρου
• Φίλτρο evaporator mat
• Φίλτρο γύρης AH300

ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ
1.     Αφαιρέστε το επάνω μέρος του BONECO H300.

2.     Αφαιρέστε το τύμπανο μαζί με το φίλτρο evaporator mat.

3.     Αφαιρέστε το A7017 Ionic Silver Stick®.

5.     Αφαιρέστε το φίλτρο evaporator mat από το τύμπανο.

6.     Εκτός από το κεντρικό μέρος, το φίλτρο γύρης AH300 και 
    το φίλτρο evaporator mat καθαρίστε όλα τα υπόλοιπα εξαρ-
    τήματα είτε στο χέρι είτε στο πλυντήριο πιάτων, σε θερμο-
    κρασία που δεν ξεπερνά τους 50 °C (130 °F).

4.     Περιστρέψτε και τους δύο δίσκους του τυμπάνου για να
    χαλαρώσουν. Παράλληλα παρατηρήστε τις ενδείξεις στην 
    εξωτερική πλευρά του δίσκου.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ EVAPORATOR MAT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ EVAPORATOR MAT
Σε περίπτωση έντονης ρύπανσης, συσσώρευσης εναποθέσεων
αλάτων ή σχηματισμού οσμών, το φίλτρο evaporator mat μπορεί
να πλυθεί τόσο στο χέρι όσο και στο πλυντήριο.

Κατά την εφαρμογή του φίλτρου evaporator mat στο τύμπανο
μετά τον καθαρισμό, λάβετε υπόψη τη σωστή τοποθέτηση:

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤHΡΙΟ
Το φίλτρο evaporator mat μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο.

Το φίλτρο evaporator mat δεν πρέπει να πλένεται σε θερ-
μοκρασία που ξεπερνά τους 40 °C (104 °F).

Μην στεγνώνετε το φίλτρο evaporator mat στο στεγνωτήριο
ρούχων.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
1.     Πλύνετε καλά το φίλτρο evaporator mat με ζεστό νερό έτσι 

    ώστε όλες του οι επιφάνειες να έρθουν σε επαφή με μια 
    ποσότητα απορρυπαντικού.

2.     Συνεχίστε ξεπλένοντας το φίλτρο evaporator mat σε 
    καθαρό, χλιαρό νερό μέχρι να σταματήσει η δημιουργία 
    αφρού.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 IONIC SILVER STICK®
Το A7017 Ionic Silver Stick® χρησιμοποιεί την αντιμικροβιακή ιδιό-
τητα του αργύρου βελτιώνοντας σημαντικά την υγιεινή του νερού. Είναι
αποτελεσματικό από τη στιγμή που το νερό θα έρθει σε επαφή μαζί
του - ακόμα και αν ο BONECO H300 είναι απενεργοποιημένος.

Αντικαθιστάτε το A7017 Ionic Silver Stick® κάθε χρόνο για να δια-
σφαλίσετε την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα της συσκευής.

Το χρησιμοποιημένο A7017 Ionic Silver Stick® μπορεί να απορριφθεί
μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ανταλλακτικό για την αντικατάσταση
του χρησιμοποιημένου σας A7017 Ionic Silver Stick® από έναν με-
ταπωλητή BONECO, από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο H300
www.shop.boneco.com ή απευθείας μέσω της εφαρμογής
BONECO που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο του BONECO H300.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΥΡΗΣ AH300

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ
Το προφίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τα χονδροειδή σωματίδια
των ρύπων για να περιορίσει την καταπόνηση του φίλτρου γύρης
AH300 και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Καθαρίστε
το προφίλτρο αν φαίνεται σκονισμένο ή βρώμικο.

1.     Πιέστε προς τα κάτω καθεμία από τις τέσσερις γωνίες 
    διαδοχικά για να τις ξεκλειδώσετε.

2.     Αφαιρέστε το προφίλτρο τραβώντας το προς τα επάνω από 
    την προεξοχή που υπάρχει στο κέντρο του.

3.     Πλύνετε το προφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό με μια 
    βούρτσα καθαρισμού.

4.     Αφήστε το προφίλτρο να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε.

Ένα υγρό προφίλτρο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα
του φίλτρου γύρης AH300.

ΑΝΤΙΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΥΡΗΣ AH300 
Το φίλτρο γύρης AH300 δεν μπορεί να καθαριστεί.

• Η παρουσία ρύπων είναι φυσιολογική και δείχνει ότι το φίλτρο  
λειτουργεί. 

• Αντικαθιστάτε το φίλτρο μία φορά τον χρόνο για να διατηρήσετε 
την απόδοση καθαρισμού. 

• Το χρησιμοποιημένο φίλτρο μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα 
κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ανταλλακτικό για την αντικατά-
σταση του χρησιμοποιημένου φίλτρου γύρης AH300 από έναν
μεταπωλητή BONECO, από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο H300
www.shop.boneco.com ή απευθείας μέσω της εφαρμογής
BONECO που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο του BONECO H300.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα                                                                                                         Πιθανή αιτία                                                                                                Ενέργεια

Ο αέρας έχει δυσάρεστη οσμή                                                                                      Στάσιμο νερό στη βάση νερού                                                                                 Στραγγίξτε τη βάση νερού και καθαρίστε τη συσκευή και το φίλτρο evaporator mat.

Η λυχνία LED της λειτουργίας AUTO αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα                Η βάση νερού είναι άδεια                                                                                         Γεμίστε τη βάση νερού

Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσω της εφαρμογής                              Η συσκευή είναι μπλοκαρισμένη από άλλο smartphone                                  Κλείστε την εφαρμογή στο δεύτερο smartphone
Εμφανίζεται το μήνυμα «Αναζήτηση ...» «Δεν βρέθηκε». 

Δεν υπάρχει σύνδεση με τη συσκευή                                                                          Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο                                                               Ενεργοποίηση Bluetooth 

Η λυχνία LED της λειτουργίας AUTO αναβοσβήνει                                                   Η επιθυμητή υγρασία έχει επιτευχθεί                                                                     Δεν απαιτείται καμία ενέργεια

Η τρέχουσα προβολή αναβοσβήνει αν επιχειρηθεί κάποιος χειρισμός                Η λειτουργία έχει μπλοκαριστεί                                                                                Απενεργοποιήστε τη λειτουργία LOCK στην εφαρμογή

Η οθόνη παραμένει σκοτεινή                                                                                         Η φωτεινότητα των λυχνιών LED έχει μειωθεί σημαντικά στην εφαρμογή     Αυξήστε τη φωτεινότητα των λυχνιών LED μέσω της εφαρμογής
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ*

Ονομασία τύπου                                                                           BONECO H300

Τάση δικτύου                                                                                100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος                                                                   Αναμονή 0,6 W

                                                                                                        Επίπεδο 1 3,6 W

                                                                                                        Επίπεδο 6 9,6 W

Απόδοση υγρασίας μέχρι                                                          350 g/h**

Βαθμός Απόδοσης Καθαρού Αέρα (CADR) σωματιδίου         < 65 m3 / h

Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου έως                                    50 m2/ 125 m3

Μέγιστη χωρητικότητα νερού                                                  4,5 L

Διαστάσεις ΜxΠxΥ                                                                      280x280x465 mm

Βάρος (κενό)                                                                                5,5 kg

Στάθμη θορύβου λειτουργίας                                                  Επίπεδο 1 28 db(A)

                                                                                                        Επίπεδο 6 51 db(A)

*Υπόκειται σε αλλαγή
**Επίπεδο 6 (μόνο ύγρανση)

H300-DTP-145746_772064TRS.qxp_Layout 1  10/12/20  09:17  Page 20



45
30

0-
01

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

www.healthyhouse.gr
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