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ИНСТРУКЦИЯ за употреба на FS200  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления за закупуването на FS200 Four Seasons ™ комбинация от:                         

„Нагревател“ * Овлажнител * Пречиствател на въздух * Вентилатор!                                            

Този невероятен продукт съчетава всички предимства и удобства на един мощен керамичен 

нагревател, овлажнител на принципа на изпаряването, пречиствател на въздуха с НЕРА филтър 

и вентилатор в един уред. Продукт при, който спестявате пространство и пари. Скоро ще се 

съгласите, че Four Seasons ™ е един уред, без който не можете да живеете!  

Моля, прочетете внимателно следните инструкции за осигуряване на оптимална 

производителност и безопасност. 

Технически характеристики 

Модел FS200 

Консумация (max) 2000W 

Захранване 220 – 240V ~ 50Hz 

Капацитет на овлажняване 350 мл/час 

Изходящ въздух 136 м³/час на макс. 

Размери  230 х 230 х 650 мм 

Тегло 5.2 кг 
 

Възможности на FS200 Four Seasons 

 Устойчив, миещ се овлажнителен филтър  

 LED индикатор за ниско ниво на водата в резервоара  

 3 независими настройки за управление (Нагревател, Овлажнител + Вентилатор, Нагревател + 

Овлажнител)  

 3 настройки на скоростта на вентилатора и 3 нива на отоплителна мощност (L/M/H)  

 Саморегулиращ се PTC нагревател + защита от прегряване  

 Овлажняване на принципа на изпаряването, елиминира проблема с т.н. "бяла пудра"  

 Сензор в случай на преобръщане на уреда, умен автоматичен контрол за изключване 

 Сензор за празен резервоар, интелигентно автоматично изключване за овлажнителя  

 НЕРА филтър елиминиращ дим, прашец, прах, животински пърхот, прахови акари и други 

замърсители във въздуха 
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Изглед 

1. Контролен панел 

2. Сензор за ниво на водата 

3. Рамка на овлажняващия филтър 

4. Закрепване  

5. Резервоар 

6. Задна решетка 

7. Овлажняващ филтър (миещ се) 

8. Предна декоративна решетка 

9. Бутон за вентилатора (L/M/H) 

10. Индикатор за пълнене на   

резервоара     

11. Отопление + Овлажняване 

12. Овлажняване + Вентилация 

13. Само Отопление 

14. Бутон за избор режим 

15. Бутон за включване/изключване 

16. Бутон за степени на  отопление 

17. НЕРА Филтър (консуматив)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролен панел 
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ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ 

Преди употреба 

Изключете уреда от захранването, преди да напълните резервоара с вода. 

1. Извадете уреда от кашона и го разопаковайте 

2. Разположете уреда на мястото, където ще го 

използвате 

3. За да извадите рамката с овлажняващия филтър, 

натиснете бутона и извадете последователно задната 

решетка, НЕРА филтъра и издърпайте овлажняващия 

филтър с рамката навън. 

 

Трябва да извадите рамката с 

овлажняващия филтър, преди да       

изтеглите резервоара навън. 

4. Извадете резервоара навън,  

     плъзгайки го леко 

5. Напълнете резервоара с 

     чиста чешмяна вода до 

     мярката отбелязана на резервоара 

 

Не препълвайте резервоара с вода. Внимание: Следете за това водата се излива 

само в резервоара, и че останалата част от устройството остава суха. Никога не включвайте 

уредът, ако случайно се намокри. 

6. След напълване, поставете резервоара обратно в основния корпус и поставете рамката с 

овлажнителният филтър. 

 

ЗАНУЛЯВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО 

Този нагревател е оборудван с термостат с ограничител на температурата. Ако уредът 

усети състояние на прегряване, елементът ще спре да се нагрява. Той може да        

възобнови  работата си само, когато ползвателят ръчно извърши зануляване. 

 

Изключете устройството от контакта и изчакайте 10 минути, за да се охлади основата, след това 

включете устройството обратно и следвайте инструкциите описани в това ръководство. 

 

 

 



 

4 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА FS200™ Четири Сезона 

1. Включете захранващия кабел в електрическия контакт и натиснете бутона за 

включване / On 

2. Изберете режима, който ще използвате, завъртайки копчето на контролния панел. 

Може да използвате отопление, овлажняване или и двете заедно. 

Независимо, кой режим сте избрали, функцията пречистване на въздуха винаги  

работи. 

3. Веднъж избрали конкретния режим, вие може да контролирате колко въздух да 

преминава през уреда, като изберете някоя от трите скорости на вентилиране – 

ниска, средна или висока (L/M/H). 

4. Когато изберете дори режим Отопление или Отопление + Овлажняване, вие може 

да контролирате топлината, която уреда произвежда чрез избор на ниско, средно 

или високо ниво на отопление (-) ↔ (+). 

 

СМЯНА НА ФИЛТЪРА 

1. Уверете се, че уредът е изключен от захранването и бутона е на позиция Off.  

2. Извадете стария HEPA филтър от уреда. 

3. Поставете на негово място новият HEPA филтър. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ОВЛАЖНЯВАЩИЯ ФИЛТЪР 

Винаги изключвайте от захранването FS200 преди почистване или други дейности 

по неговата подръжка.  

1. Извадете решетката с овлажняващия филтър, както беше описано. 

2. Леко огънете всяка страна на рамката, за да освободите долния валяк. 

3. Внимателно освободете горния валяк от рамката и премахване ролковата ос от отвора на 

скобата. Извадете овлажняващият филтър от ролките. 
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4. За да почистите овлажняващият филтър, можете да го измиете във вашата пералня на лек 

цикъл или да използвате мек препарат за пране на ръка. Изплакнете с чиста вода. Уверете 

се, че е напълно сух, преди да го поставите. 

5. Поставете отново овлажняващият филтър в ролките и след това поставете рамката в уреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА 

 
1. Отстранете рамката с овлажнителният филтър. 

2. Извадете резервоара за вода. Почистете 

резервоара с вода и мек перилен препарат.  

3. Изплакнете обилно с чиста вода, преди да го 

инсталирате отново. Винаги само ръчно 

почистване! 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Завийте захранващия кабел около 15 - 20 см и го 

завържете. Поставете уреда в оригиналната кутия и 

го съхранявайте на хладно, сухо място. 

Всяко обслужване, различно от описаното в 

това ръководство трябва да се извършва от 

оторизиран сервиз Представител на BONECO.  

Не мийте резервоара в съдомиялната машина!  
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

Ако имате проблем с Вашият FS200™, моля проверете за следните вероятни причини. 

 Ако уредът FS200 Four Seasons ™ нe работи: 

 

 Уверете се, че бутонът за захранване е натиснат и е в долно положение.  

 Уверете се, че устройството е включено в работещ контакт.  

 Уверете се, че рамката с овлажнителният филтър и задната решетка са правилно 

инсталирани.  

 

 FS200 Four Seasons ™ не издухва толкова много въздух, колкото преди: 

 

 Проверете дали скоростта на вентилатора е зададена правилно.  

 Уверете се, че нищо не блокира входящата или изходящата решетка за въздух.  

 

 Функцията овлажнител на FS200 Four Seasons ™ не работи: 

 

 Уверете се, че в резервоара има вода.  

 Уверете се, че сензорът за вода на овлажнителят плава във водата след пълнене на 

резервоара.  

 Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно (плътно до края) 

 
Производител: Plaston Group, Швейцария 
 
BONECO healthy air е регистрирана търговска марка на Plaston Group, Швейцария. 
 

BONECO healthy air Швейцария от 2019 г. се представя на пазара в U.S.A. с марката 
ENVION. Моделът FS200 Four Seasons е нов модел за 2021 на ENVION, U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вносител и Сервизно обслужване за България:  ТСП ООД 
 
Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа №13 
 
Телефон: + 359 2 9431103 
 
E-mail: fresh@tspbg.com 
 
Интернет магазин: www.tspbg.com 

mailto:fresh@tspbg.com
http://www.tspbg.com/

