
P400
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BONECO P400

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,
Συγχαρητήρια για την αγορά του BONECO P400. Ο καθαριστής
αέρα υψηλής απόδοσης διαθέτει σύστημα τριπλού φίλτρου που
καθαρίζει τον αέρα από τις οσμές καθώς και από τη σκόνη, τη
γύρη και τους ρύπους. Το φίλτρο ανακουφίζει αποτελεσματικά
από διάφορες μορφές δυσφορίας που οφείλονται σε αλλεργίες.
Αυτό συμπεριλαμβάνει την αλλεργική ρινίτιδα ή τις αλλεργικές
αντιδράσεις στα ακάρεα της σκόνης και στην οικιακή σκόνη.

Ο BONECO P400 έχει σχεδιαστεί για άνετη, πλήρως αυτοματοποι-
ημένη λειτουργία. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει ότι η
στάθμη θορύβου παραμένει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. 

Ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο σας καθαριστή αέρα
BONECO P400!

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*

BONECO P400 με καλώδιο
τροφοδοσίας ειδικό για τη
χώρα

Ονομασία τύπου                             BONECO P400

Τάση τροφοδότησης                     220–240 V, 50 Hz

Κατανάλωση ισχύος                     27 W

Στάθμη θορύβου λειτουργίας     30–58 dB(A)

Συνιστώμενο μέγεθος                 20 m²         (φίλτρο ALLERGY)        19 m²         (φίλτρο BABY)               21 m²           (φίλτρο SMOG)

δωματίου                                         50 m³         (φίλτρο ALLERGY)        48 m³         (φίλτρο BABY)               53 m³           (φίλτρο SMOG)

Απόδοση καθαρισμού (CADR)    230 m³/h  (φίλτρο ALLERGY)        220 m³/h  (φίλτρο BABY)               240 m³/h    (φίλτρο SMOG)

Ροή αέρα                                          280 m³/h

Διαστάσεις ΜxΠxΥ                        224×420×562 mm

Βάρος (κενό)                                  7,2 kg / 7,9 kg (με φίλτρο «ALLERGY»)

*Υπόκειται σε αλλαγή

Φίλτρο «BABY», «SMOG» ή
«ALLERGY»

Τυπωμένο εγχειρίδιο CD με εγχειρίδια σε άλλες
γλώσσες
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ

* Ανάλογα με το μοντέλο, στην κανονική παράδοση περιλαμβάνεται ένας τύπος φίλτρου «BABY», «SMOG» ή «ALLERGY»

1   Μπροστινό κάλυμμα
2   Προφίλτρο
3   Φίλτρο*
4   BONECO P400
5   Οθόνη αφής
6   Θήκη αρωματικού 
7   Καλώδιο τροφοδοσίας
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφαιρέστε το μαγνητικά προσαρτημένο μπροστινό
κάλυμμα.

Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη βάση του (λάβετε υπόψη
τις ενδείξεις).

Αφαιρέστε το προφίλτρο.

Τοποθετήστε το προφίλτρο στη θέση του.

Αφαιρέστε το φίλτρο και το προστατευτικό φύλλο.

Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.
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ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Το μπροστινό κάλυμμα του BONECO P400 συγκρατείται από μα-
γνήτες. Ο καθαριστής αέρα δεν ενεργοποιείται αν το μπροστινό
κάλυμμα λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ
Ο BONECO P400 παραδόθηκε από το εργοστάσιο με φίλτρο «AL-
LERGY», «SMOG» ή «BABY». Ωστόσο, η συσκευή είναι συμβατή
και με τους τρεις τύπους φίλτρου. Το φίλτρο που παραδόθηκε μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με άλλο μοντέλο οποιαδήποτε στιγμή σε πε-
ρίπτωση που αλλάξουν οι απαιτήσεις σας.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μπορείτε να λάβετε φίλτρα αντικατάστασης σε έναν εξειδικευ-
μένο αντιπρόσωπο BONECO ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη
διεύθυνση www.shop.boneco.com. Τα φίλτρα αναγνωρίζον-
ται από τις παρακάτω ετικέτες:
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Επισκόπηση όλων των ενδείξεων στην οθόνη

Σύμβολο                           Σημασία

                                               Επίπεδο ανεμιστήρα                                                                                                                              7

                                               Το φίλτρο εξαντλήθηκε, αντικαταστήστε το                                                                                          8

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
Η φωτεινότητα της οθόνης εξαρτάται από το φως του περιβάλλον-
τος. Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα όταν ο
BONECO P400 χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (όπως
σε μια κρεβατοκάμαρα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Το σύμβολο         δεν σβήνει αυτόματα μετά την αντικατάσταση του
φίλτρου. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί        για πέντε δευτερό-
λεπτα για να αποκρύψετε το σύμβολο. Αυτή η ενέργεια επαναφέ-
ρει ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις του μετρητή για το νέο φίλτρο.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο BONECO P400 μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις
ανάγκες σας. Κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη μονάδα,
όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη χρήση.
Ωστόσο, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επανέρχονται κάθε
φορά που η μονάδα αποσυνδέεται από την παροχή ισχύος.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Το επίπεδο ανεμιστήρα του BONECO P400 μπορεί να ελεγχθεί χειροκί-
νητα, όπως σε περίπτωση που θέλετε ο αέρας να καθαριστεί πλήρως
στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή
ρύθμιση ανεμιστήρα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ
Το «Επίπεδο Ισχύος» (P) μπορεί να επιτευχθεί πιέζοντας το κουμπί  .
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση στο Επίπεδο Ισχύος (P).

ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
Η θήκη αρωματικού για την προσθήκη αρωματικών βρίσκεται
στο πίσω μέρος του BONECO P400.

1.  Πιέστε ελαφρά τη θήκη αρωματικού για να την ξεκλειδώ-
     σετε και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

2.  Εισαγάγετε το αρωματικό στη θήκη αρωματικού.

3.  Σπρώξτε τη θήκη αρωματικού στον καθαριστή αέρα μέχρι 
     να ασφαλίσει στη θέση της.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Όταν ανάβει το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο έχει
φθαρεί. Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σε αυτό το σημείο
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο βέλτιστος καθαρισμός του αέρα.

Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν
μετά την εμφάνιση της υπενθύμισης αλλά το αργότερο
μετά από ένα έτος.

Η διαδικασία για την αντικατάσταση του φίλτρου περιγράφεται
στις εικόνες της σελίδας 4.

1.  Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες της 
     σελίδας 4.

2.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για 
     να αποκρύψετε το σύμβολο .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ
Το προφίλτρο αποτρέπει την υπερβολική συσσώρευση σκό-
νης στο εσωτερικό του BONECO P400.

1.  Καθαρίστε το προφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή με 
     μια ηλεκτρική σκούπα.

2.  Αφήστε το προφίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το 
     τοποθετήσετε στη θέση του.
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BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

www.healthyhouse.gr
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