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BRUKSANVISNING
BONECO U700
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1 Håndtak til vanntank
2 Åpning til forstøver
3 Vanntank
4 Ionic Silver Stick®

5 Membran
6 Berøringsdisplay
7 Åpning til vanntanken
8 A250 AQUA PRO
9 Vanntanklokk
10 Rengjøringsbørste
11 Aromaskuff
12 BONECO U700
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* ved bruk ved forvarming

Tekniske data

Nettspenning 230 V / 50 Hz

Effektopptak 45 W / 180 W*

Luftfuktighetsytelse inntil 600 g/h*

Passende romstørrelse inntil 80 m²

Væskekapasitet 9 l

Dimensjoner L×B×H 325×190×360 mm

Vekt (tom) 4,6 kg

Støynivå under bruk <25 dB(A)
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I DENNE PAKKEN

BONECO U700 Avkalkningspulver «CalcOff»

Ionic Silver Stick® A7017 A250 AQUA PRO

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO U700. Den kraf-
tige ultralydforstøveren sørger for at luftfuktigheten alltid 
holder seg på et behagelig nivå. 

BONECO U700 er konstruert for ukomplisert, helautoma-
tisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine 
behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan 
du kan skape et godt inneklima.

NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET
Riktig luftfuktighet har mye å si vår helse. På vinteren 
fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene og 
halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen re-
duseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også 
ikke minst for spedbarn, småbarn og til og med husdyr. 
Tørre slimhinner gjør oss også mer utsatt for sykdommer 
og infeksjoner på vinteren.

Med BONECO U700 hører disse problemene fortiden til. 
Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten kon-
stant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 
80 kvadratmeter.

En nyanskaffet komfort du nødig vil unnvære.

INNLEDNING
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RIKTIG PLASSERING
BONECO U700 sender over en halv liter vann i timen ut 
i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres på et 
egnet sted.

 Ikke sett BONECO U700 rett på gulvet ettersom fuk-
tigheten fra tåken kan skade overflaten, f.eks. par-
kett eller ømfintlige tepper.

• Pass på at apparatet står ca. 30 centimeter fra nær-
meste vegg.

• For å unngå skader på grunn av det kondenserende 
vannet må du ikke la tåken gå rett inn i vegger, planter, 
møbler eller andre gjenstander. La det være en avstand 
på minst 50 cm.

A250 AQUA PRO
Følg den vedlagte veiledningen når du skal ta i bruk A250 
AQUA PRO.

RIKTIG PLASSERING
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Trykk lett på  for å slå på BONECO U700.Fyll tanken med kaldt vann fra springen.

La tåken gå ut i åpent rom.

Sett ledningen i stikkontakten.

Trykk en gang på  for å slå av det blå stemnings-
lyset.

Trykk en gang til på  for å slå BONECO U700 helt 
av.
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Oversikt over alle indikasjoner i displayet

Symbol Betydning

Gjeldende eller ønsket luftfuktighet 125

Helautomatisk drift 125

Varme aktivert 126

Tidsur aktivt 127

Verdien viser gjeldende luftfuktighet 125

Verdien viser ønsket luftfuktighet 125

Symbol Nødvendig handling

Etterfyll vann 128

Skift vannet i apparatet 128

Bytte Ionic Silver Stick® 130

Rengjøring nødvendig 129
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Tastatur på apparatet

Symbol Funksjon

Slå varme på/av 126

Hente opp tidsur-funksjon 127

Endre luftfuktighet 125

Automatisk modus 125

Regulere ytelsen 125

Slå apparatet på og av / starte rengjøring 129
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LAGRE INNSTILLINGER
BONECO U700 lagrer de sist brukte innstillingene når 
den slås av. Men dersom apparatet kobles fra strømnet-
tet noen sekunder, starter det alltid i driftstypen .

AUTO-MODUS
I -modus reguleres befuktningen automatisk, og 
luftfuktigheten stilles inn på 50 %. Men så fort luftfuk-
tigheten eller forstøveren styres manuelt, går apparatet 
ut av -modus.

For å aktivere -modus på nytt trykker du en gang 
på symbolet .

Varmen kan slås på eller av uten at apparatet går ut av 
-modus. Selv når tidsuret er stilt inn, vil -  

modus fortsatt være aktiv.

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN
Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30 % og 70 %. I 
innstillingen «Co» (for «Continuous») går forstøveren uav-
hengig av den målte luftfuktigheten – den slås ikke av før 
tanken er tom eller apparatet slås av.

1. Trykk på symbolet . Indikatoren for gjeldende luft-
fuktighet blinker.

2. Mens indikatoren blinker, trykker du på symbolet  
igjen til ønsket luftfuktighet er stilt inn.

Etter noen sekunder gjøres verdien gjeldende. Indikato-
ren blinker ikke lenger.

REGULERE YTELSEN
1. Trykk gjentatte ganger på symbol  til ønsket trinn 

vises på displayet. 

Symbolet på displayet viser hvilket av de tre trinnene 
(lavt/middels/høyt) som har blitt valgt:

 

LUFTFUKTIGHET OG FORSTØVER
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SLÅ VARME PÅ OG AV
BONECO U700 er utstyrt med en oppvarmingsinnretning 
som kan kobles inn. Den varmer opp tåken til ca. 35 °C 
før den slippes ut, slik at temperaturen i rommet holdes 
på et behagelig nivå. 

Det tar noen minutter før full varme er nådd.

1. Trykk en gang på symbol  for å slå varmen på eller 
av.

SLÅ AV STEMNINGSLYS
BONECO U700 slås av i en totrinns prosess (se side 122).

1. Trykk en gang på tasten  for å slå av det blå stem-
ningslyset. Merk at apparatet fortsetter å gå.

2. Trykk en gang til på tasten  for å sette BONECO 
U700 i stand-by-modus. Da vil ikke luften fuktes len-
ger, og displayet slås av.

I mørke omgivelser (for eksempel på soverommet om 
nattet) reduseres displayets lysstyrke automatisk. Du 
trenger altså bare å slå av stemningslyset for å få sove 
uforstyrret.

AROMASKUFF
I aromaskuffen på baksiden av BONECO U700 kan du 
tilsette vanlige aromamidler for luftfuktere.

1. Trykk på aromaskuffen for å låse den opp.

 Du må aldri ha aromastoffer rett i vanntanken eller i 
vannkaret; det vil skade BONECO U700, og garantien 
vil ikke gjelde!

KOMFORTFUNKSJONER OG STEMNINGSLYS
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Med tidsur-funksjonen kan du bestemme hvor lenge 
 BONECO U700 skal stå på før den slår seg av automatisk 
(OFF-tidsur).

Alternativt kan du bestemme når apparatet skal slås 
seg på automatisk (ON-tidsur). Bruk for eksempel denne 
funksjonen for å starte BONECO U700 før du kommer 
hjem, slik at du kommer hjem til et optimalt inneklima.

STILLE INN OFF-TIDSUR
1. Slå på BONECO U700.

2. Velg de innstillingene du vil ha.

3. Trykk gjentatte ganger på symbol  til ønsket drifts-
tid vises. 

BONECO U700 er nå slått på i den innstilte tiden og slår 
seg deretter automatisk av igjen.

4. Du deaktiverer OFF-tidsuret før tiden ved å slå  BONECO 
U700 av og på igjen ved behov.

STILLE INN ON-TIDSUR
1. Slå av BONECO U700.

2. Trykk gjentatte ganger på symbol  til ønsket 
standby-tid vises.

BONECO U700 slår seg da på etter den fastsatte tiden og 
går med de innstillingene som er valgt.

3. Du deaktiverer ON-tidsuret før tiden ved å slå BONECO 
U700 på og av igjen ved behov.

TIDSUR-FUNKSJONER
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VEDLIKEHOLDSTIPS
Ytelsen til Ionic Silver Stick® avtar etter hvert som bruks-
tiden økes, og de indre komponentene til BONECO U700 
forkalkes. Gjenblivende vann kan dessuten ha negativ 
innvirkning på hygienen og gi ubehagelig lukt. Derfor er 
regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en 
forutsetning for hygienisk og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene va-
rierer i henhold til luft- og vannkvalitet og driftstid.

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre apparatet på 
utsiden.

 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjø-
ring.

Intervall Handling

En gang om dagen Kontroller vannivået, etterfyll vann ved behov

Fra tre dager uten bruk Tøm og rengjør BONECO U700

Annenhver uke Rengjør vannkar og vanntank

Hver 2. til 6. måned Bytte A250 AQUA PRO

En gang i året Skift ut Ionic Silver Stick®

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
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RENGJØRINGSFUNKSJON
BONECO U700 er utstyrt med en avkalkningsfunksjon. 
Du trenger kun en pose BONECO CalcOff. Denne posen 
følger med når du kjøper apparatet. Du får kjøpt nye 
CalcOff-poser hos din BONECO-forhandler eller i vår 
nettbutikk på www.shop.boneco.com.

BONECO U700 viser at det er tid for avkalkning, med føl-
gende symbol:

PROSESS
Under avkalkingen blir vannet varmet opp av varmeele-
mentet i 5 minutter, etterfulgt av en pause på 25 minutter.
Denne prosessen gjentar seg helt til rengjøringstiden er 
ferdig. Rengjøringstiden kan stilles inn på mellom 1 og 4 
timer. I prinsippet gjelder: Jo lenger rengjøringsproses-
sen pågår, desto bedre blir resultatet.

AVKALKE APPARATET
1. Slå av BONECO U700.

2. Tøm vannkaret og vanntanken.

3. Ta ut Ionic Silver Stick® og A250 AQUA PRO.

4. Rør 1 pose CalcOff ut i 1 liter vann og hell blandingen 
i vannkaret.

5. Sett vanntanken tilbake i vanntank.

6. Trykk på symbolet  i 3 sekunder. Avkalkningen 
 begynner.

7. Trykk gjentatte ganger på symbol   for å stille inn 
ønsket rengjøringstid. Rengjøringstiden kan økes i ti-
mer (maks. 4 timer).

På displayet blinker symbolet for rengjøringsmodus. Når 
rengjøringstiden er over, slår BONECO U700 seg av au-
tomatisk.

8. Tøm vannkaret og fyll vanntanken med springvann.

Rengjøringssymbolet slukker. BONECO U700 er klar til 
bruk igjen.

FJERNE KALKRESTER
Gjenstridige kalkrester på membranen kan fjernes med 
den gule børsten som er plassert inne i BONECO U700.

 Du må aldri bruke skarpe gjenstander eller sterke 
rengjøringsmidler når du rengjører membranen; det 
kan skade BONECO U700, og garantien vil ikke 
gjelde!

AVK ALKNING
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VIRKEMÅTE
Ionic Silver Stick® hindrer bakterievekst i vannet og bi-
drar dermed til å sikre kvaliteten og hygienen. Ionic Silver 
Stick® må også byttes med jevne mellomrom.

I displayet vises dette symbolet når det er på tide å bytte 
Ionic Silver Stick®:

BYTTE IONIC SILVER STICK®

1. Ta ut vanntanken.

2. Fjern den gamle Ionic Silver Stick® og kast den i rest-
avfallet.

3. Sett inn ny Ionic Silver Stick®.

4. Hold tasten  inne i 2 sekunder for å slette varsel-
symbolet (se venstre spalte).

NY DEL
Ionic Silver Stick® følger med når du kjøper BONECO 
U700. Du får kjøpt en ny hos din BONECO-forhandler el-
ler i vår nettbutikk på  www.shop.boneco.com.


