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BRUKSANVISNING
BONECO S250
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I DENNE PAKKEN OG TEKNISKE DATA
I DENNE PAKKEN

BONECO S250

1 × CalcOff ®

TEKNISKE DATA*
Nettspenning

220 V / 50 Hz

Effektopptak

145 W / 285 W

Luftfuktighetsytelse

6,8 liter

For romstørrelser inntil

40 m2 /100 m3

Volum

3,0 liter

Dimensjoner L×B×H

316 ×172 × 281 mm

Vekt (tom)

2.5 kg

Driftsstøy

< 35 dB(A)

System

Steamer

* Med forbehold om endringer

1 × kalkfilter

Trykt hurtigveiledning
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OVERSIK T OG NAVN PÅ DELENE
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1

Seglass vanntank

2

Indikatorer

3

Betjeningsfelt

4

Damputløp

5

Vanntank

6

Lufttilførsel
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TA I BRUK
1

2

3

Sett BONECO S250 på et stabilt underlag.

Fyll vanntanken med kaldt vann fra springen.

Sett ledningen i stikkontakten.

4

5

6

Slå på BONECO S250 ved å trykke på knappen

.

Styr damputstøtningen med knappen

.

Velg ønsket luftfuktighet med
knappene
og .
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DISPL AY OG BETJENING
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Oversikt over alle indikatorer i displayet

Symbol

Betydning

Tast

Funksjon

Luftfuktighet

På/av, start av rengjøringsfunksjon

Displayet viser faktisk luftfuktighet

Regulering av damputstøtning

Displayet viser innstilt luftfuktighet

Innstilling av ønsket luftfuktighet

Dampustøtning høy (H) eller lav (L)
Varsel: Etterfyll vann
Varsel: Rengjøring nødvendig
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BETJENING
REGULERE LUFTFUKTIGHETEN
BONECO S250 er utstyrt med en hygrostat som konstant
overvåker luftfuktigheten i rommet og regulerer ytelsen.
Det området som kan stilles inn, ligger på mellom 30 %
og 70 %.

REGULERE YTELSEN
Ytelsen til BONECO S250 reguleres i to trinn.

1.

Slå på BONECO S250.

Det trinnet som er valgt, vises i displayet med symbolene
(“High”, høy) og
(“Low”, lav).

2.

Bruk knappene
og
til å stille inn ønsket luft
fuktighet. Display viser meldingen
(“øn
sket”).

3.

Få sekunder etter siste inntasting går displayet til
bake til
. Nå viser displayet faktisk luft
fuktighet igjen.

BONECO S250 stopper fuktningen med en gang ønsket
verdi er nådd. Fuktningen fortsetter med en gang den
innstilte verdien underskrides.

1.

Trykk på knappen
sestrinnene.

for å bytte mellom de to ytel

Det trinnet som er valgt, påvirker ikke hygrostatens må
ling eller styring.
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RENGJØRING
SIKKERHETSANVISNINGER
Koble alltid BONECO S250 fra strømnettet før du
starter med rengjøringen! Mislighold kan føre til
elektrisk støt og livsfare!

no
RENGJØRE HUSET
I de fleste tilfeller holder det å rengjøre med en tørr klut.
Rengjør huset med en fuktig klut dersom smussen er
gjenstridig. Tilsett litt oppvaskmiddel i vannet. Tørkerull
og vindusspray er også egnet.

BYTTE KALKPUTE
Kalkputen absorberer kalken i vannet slik at den ikke av
gis i romluften. Med tiden vil den absorberte kalken føre
til at kalkputen blir hard og mister effekten.

Ikke bruk alkoholholdige eller aggressive rengjøring
midler til rengjøringen.

Kontroller kalkputen hver gang etter rengjøring. Bytt kal
kputen når den føles stiv og hard. Du får kjøpt en ny hos
din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på denne
adressen: www.shop.boneco.com
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RENGJØRINGSFUNKSJON
PROSESS
Selv om det meste av kalken i vannet absorberes av kalk
puten, vil varmeplaten til BONECO S250 bli forkalket etter
lengre tids bruk.

STARTE RENGJØRING
1. Slå av BONECO S250 og la apparatet avkjøles i 1
time.
2.

5.

Hold knappen
gjøringen.

inne i 3 sekunder for å starte ren

6.

Velg ønsket varigeht for rengjøringen (1 til 9 timer)
med knappene
og
. Dersom det skulle bli
igjen gjenstridige kalkrester etter rengjøringen, kan
du forelenge eller gjenta rengjøringen når som helst.

7.

Koble BONECO S250 fra strømmen og skyll vanntan
ken med vann fra springen.

8.

Legg kalkputen tilbake i vanntanken.

Ta ut kalkputen og tøm vanntanken.

Når rengjøring må gjennomføres, vises dette i displayet
med symbolet .
For at avkalkningen skal bli enkel og ukomplisert, er BO
NECO S250 utstyrt med en automatisk rengjøringsfunk
sjon. Den varmer opp og avkjøler varmeplaten gjentatte
ganger slik at kalken blir sprø og kan fjernes lett.
3.

Bland 1 pose CalcOff ® med 1 liter varmt vann fra
springen.

4.

Hell blandingen i BONECO S250.

