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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

 
Поздравления за покупката на BONECO H700. Неговият хибриден дизайн почиства и 
овлажнява въздуха в помещението в един процес. Неговата интелигентна система за 
управление поддържа нивото на работния шум до минимум, дори позволява можете 
да използвате BONECO H700 в спалня или бебешка стая. BONECO H700 е проектиран за 
удобна, напълно автоматизирана работа. Въпреки това можете да настроите всичките 
му функции според вашите предпочитания и изисквания. Това ръководство ви показва 
как можете създайте свой собствен комфортен климат 
 
ОБЛЕКЧАВАНЕ ОТ АЛЕРГИИ  
BONECO H700 е оборудван с тройна филтърна система, която освобождава въздуха от 
миризми, както и от прах, полени и замърсители. Филтърът A681 HYBRID ефективно 
облекчава много форми на дискомфорт, причинени от алергии, като сенна хрема или 
алергични реакции към акари и домашен прах.  
 
ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЛАЖНОСТТА  
Правилната влажност е много важна за нашето здраве. Сухият въздух в стаята през 
зимата води до напукване на кожата и сърбеж. Това кара очите и гърлото ви да се 
чувстват сухи, като същевременно значително засяга физическия комфорт. Това засяга 
не само възрастните, но е особено важно за бебета, малки деца и дори домашни 
любимци. Суха лигавица през зимата ни правят по-податливи на настинки и други 
инфекции. 
 
BONECO H700 превръща тези проблеми в далечен спомен. Неговите интелигентни 
автоматични контроли винаги поддържат въздуха чист и влажността на идеалното 
ниво, дори в големи помещения с площ до 150 квадратни метра.  
Независимо дали е лято или зима: веднъж изпитали това ново ниво на комфорт, никога 
няма да искате да се върнете. 

 
Комплекта Н700 включва: 

    
  BONECO H700            Захранване                A7417 "CalcOff"   ISS Сребърна пръчка 

 

 
Кратка инструкция за ползване и Инструкция за безопасност 
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Н700 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЧАСТИТЕ 

 
 
 

1. Преден капак  
2. Предварителен филтър  
3. Филтър A681 HYBRID   
4. Рамка за филтрите  
5. Барабан  
6. Мат за изпарител AH700  
7. A7017 Ionic Silver Stick® сребърна пръчка 
8. BONECOH700  
9. Резервоар за вода  
10. Контейнер за аромат  
11. Водна основа  
12. Перка на вентилатора  
13. Захранване 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ H700 BONECO 

Захранване 100-240 V ~ 50/60 Hz 

Консумация Standby: < 0.5 W Ниво 1: 2.6W Ниво 6: 26.5 W 

Изходяща влажност До 1010 г/час * 

Изходящ пречистен въздух (CADR) 190 м3 / час 

Подходящ за помещения до 150 м2 

Резервоар 10 литра 

Размери ДхШхВ 448 x 347 x 490 мм 

Шум 25 - 47 dB(A 

Тегло празен 10.7 кг 

Аксесоари A7017 Ionic Silver Stick®, A681 HYBRID филтър 
* За работа без филтър A681 HYBRID в зависимост от температурата и влажността 
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ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА Н700 
 

                               
Свалете предния капак                                                   Извадете филтъра заедно с рамката 

                               
Извадете резервоара                                                     Извадете основата заедно с барабана 

                             
Почистете резервоара и                                                Сложете обратно основата  
водната основа                                                                заедно с барабана 

              
Напълнете резервоара с чешмяна                            Сложете обратно рамката с филтъра 
вода и го поставете в уреда 
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Извадете предварителния филтър                          Свалете опаковката от HYBRID филтъра 
 

     
Поставете новия филтър A681 HYBRID                   Сложете предварителния филтър 
 (спазвайте посоката на стрелката) 

    
Поставете предния капак на Н700                            Свържете първо захранването към 
                                                                                            Уреда и след това щепсела в контакта 

                        
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Леко натиснете централното копче 
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РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ  
 
Ръчното управление работи удобно централното копче - с регулатора на мощността. 
Приложението BONECO предлага допълнителни, широки възможности за управление и 
автоматизация на Н700 BONECO. 

 
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ  
 
Ако никога не сте работили с BONECO уред и с приложението BONECO, и го включите за 
първи път, той стартира в режим AUTO. Уредът е предварително настроен на целева 
относителна влажност от 50%. Нивото на производителност се адаптира автоматично 
към текущата влажност и замърсяване на въздуха: колкото по-сух или по-замърсен е 
въздухът, толкова по-високо е нивото на производителност и по-висока вентилация. 
Когато предварително зададената влажност е постигната и въздухът е пречистен, 
уредът преминава в режим на готовност, което се индикира от пулсирането LED 
символа. 

 
Ако влажността падне под зададеното ниво или качеството на 
въздуха се влоши, уредът BONECO Н700 възобновява своята 
работа. 

 
 
АДАПТИРАН АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ  
 
Ако вече сте работили с уреда BONECO и с приложението BONECO, и сте задали 
различна влажност, тази стойност се приема автоматично при включване на уреда. 

 
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ  
1. Натиснете кратко регулатора на мощността веднъж, за да включите уреда. 

 

 
Уредът винаги е в режим AUTO, когато е включен. Можете да разпознаете активния 
режим AUTO по малкия светодиод, който свети над регулатора на мощността. 
 

 
2. За да изключите уреда, докато е в режим AUTO, натиснете за кратко регулатора на 

мощността веднъж. 
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РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ  
1. Натиснете кратко регулатора на мощността веднъж, за да превключите на уред 

BONECO. 

 
Уредът винаги е в режим AUTO, когато е включен. Избраното 
ниво на производителност се обозначава с броя на 
светодиодите, които светят над регулатора на изхода. 

  \ 
Натиснете кратко регулатора на мощността веднъж, за да излезете от ръчния режим и 
да активирате отново режим AUTO.  

 
2. Регулирайте според вашите нужди, като зададете на регулатора на изхода желаното 

ниво от 1 до 6. Това действие излиза от режим AUTO 
(светодиодът AUTO е изключен). 
 
 
 

 
3. Натиснете още веднъж за кратко регулатора на мощността, за да изключете уреда 
BONECO.  

 
 
Ако излезете от режим AUTO, уредът BONECO ще продължи на 
избраното ниво на производителност, докато водната основа се 
изпразни, независимо какво е текущото ниво на влажност. 

 
 
ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ 
 

   
 Всички индикатори                     Индикатор за въздух                 Индикатор за влажност 
 

Настояща влажност                                      Сложете вода в резервоара 
Време за почистване                Сменете водата 
Пречистване на въздуха                     Сложете ISS сребърна пръчка 
Овлажняване активирано                      Сменете филтъра А681 
Календар активиран                            Филтър А681 не е поставен 
Изходният регулатор е заключен Време за почистване 
Bluetooth свързване                                     Почистването активирано 
Фабрична настройка                               Календар активиран на арр 
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ПРЕДИМСТВАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО BONECO  
 
Приложението „BONECO здравословен въздух“ се използва за подобрен контрол на 
уреда Н700 BONECO и ви позволява да се възползвате напълно от неговия потенциал. 
Приложението включва функции като таймер, предварително зададена влажност и 
опция за превключване между различни програми. В допълнение, той осигурява 
напомняния за интервалите на почистване и други повтарящи се задачи. 

 
         
 
 
 
 
 
 
    Режими 

Хибрид  - Hybrid Въздухът се почиства и овлажнява едновременно 

Пречистване - Purifier Въздухът се почиства, но не се овлажнява 

Овлажняване  - Humidifier Въздухът се овлажнява, но не се пречиства 

 
Избор на предварително зададени настройки за чести ситуации режими 

Режим AUTO Уредът използва всички нива на вентилатора от 1 до 5 и има 
предварително зададена целева влажност от 50% 

Режим SLEEP Уредът използва само ниво на вентилатор 1 и повишава целевата 
влажност до 45%  

БЕБЕ Уредът използва ниво на вентилатор от 1 до 4 и повишава 
влажността до 60% 

Хигростат Определяне на желаната влажност 

Ръчно 
затъмняване 

Настройка на яркостта на дисплея и на светодиодите на изходния 
регулатор  

Календар Дефинирайте до 12 индивидуални таймера 

Напредък Преглед на измерените данни в различни  периоди от време  

Аксесоари и 
консумативи 

Осигурява поддръжка при поръчки за замяна и допълнителна 
информация 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ РЪЧНО ЗАТЪМНЯВАНЕ  
Яркостта на дисплея автоматично се адаптира към околната светлина. Ако е 
необходимо, яркостта може да се регулира ръчно чрез приложението BONECO. 
 
КАЛЕНДАР  
В приложението BONECO можете да съхранявате до 12 таймера. Те могат да бъдат 
зададени индивидуално по отношение на комфортния режим, режима на работа и 
желаната целева влажност и ниво на производителност. 
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НАПРЕДЪК  
Уредът съхранява средната измерена температура, качеството на въздуха и влажността 
за предварително зададено време. Тези данни могат да бъдат извлечени в 
приложението BONECO.  

 
ИЗТЕГЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO ЗА IOS                                    ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO ЗА ANDROID 
Потърсете в App Store „BONECO Health Air“  
     или  
             Google Play Store за „BONECO Health Air”  
                    сканирайте QR кода по-долу 

 

 
 
СВЪРЗВАНЕ С H700 BONECO 
 
ПОДГОТОВКА 
Уверете се, че Bluetooth® е активиран на вашия смартфон. По време на свързването 
смарт телефонът трябва да е в същата стая, като уреда Н700 BONECO. След успешно 
свързване можете да управлявате уреда Н700 BONECO с вашия смарт телефон от 
същата стая или дори от съседна стая. Въпреки това максималното разстояние между 
смартфона и Н700 BONECO зависи от конкретните условия. 

 
СВЪРЗВАНЕ  

 
 
 
1. Уверете се, че Bluetooth® е активиран на вашия смартфон. 
2. Включете уреда Н700 BONECO.  
3. Натиснете и задръжте регулатора на мощността за около 5 
секунди, докато "CL" и след това "bt" мигат на дисплея. 
 
 
 

 
4. Стартирайте приложението BONECO.  
5. Следвайте инструкциите в приложението. 
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РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА  
 
      
     
    
 

РЕЖИМ "HYBRID"            ОВЛАЖНЯВАНЕ "HUMIDIFIER"      ПРЕЧИСТВАНЕ "AIR PURIFIER" 

 
 Уредът Н700 BONECO съчетава две функции.  
•  Филтърът A681 HYBRID пречиства вътрешния въздух от прашец, домашен прах и  
     фини прахови частици 
•  Изпарителната подложка или т.н. овлажняващ филтър AH700 овлажнява въздуха в   
    помещението 

 Най-добри резултати се получават, когато уредът Н700 BONECO овлажнява и    
 пречиства въздуха едновременно. Въпреки това е възможно да използвате само една  
 от двете функции.  

 
Използването на филтър A681 HYBRID е по избор в „Въздушен режим на работа 
"овлажняване". 

 
BONECO H700 може да се използва и без филтър A681 HYBRID в режим на работа 
„Овлажняване на въздуха".  
Когато превключите на режим на работа „Хибрид" или „Пречистване на въздуха", 
следният символ мига на дисплея, ако A681 HYBRID филтърът не е поставен:   

 

 
 

Въздухът не се овлажнява в режим на работа "Пречистване на въздуха". 

 
BONECO H700 може да се използва и без вода в режим на работа „Пречистване на 
въздуха". Когато превключите на режим на работа „Хибрид" или „Овлажняване на 
въздуха", следният символ мига на дисплея, ако резервоарът за вода е празен:   

 
 
 

В режим "Хибрид" светодиодите светят в бяло 
 
 
 
 
 

В режим "Овлажнител" светодиодите светят в синьо 
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В режим "Пречиствател" светодиодите светят в зелено 

 
 
 
 

РАЗЛИЧНИ КОМФОРТНИ РЕЖИМИ  
 
Налични са три различни комфортни режима във всеки от трите работни режима 
„Хибрид“, „Пречистване на въздуха“ и „Овлажняване на въздуха“:  

 
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO) 
В режим AUTO, BONECOH700 използва всички нива на вентилатора между 1 и 5. 
Предварително зададената влажност е 50%.  

 
СПЯЩ РЕЖИМ (SLEEP) 
В режим SLEEP BONECO H700 може да се използва дори в спалня през нощта. Уредът 
автоматично работи при най-ниското ниво на вентилатора от 1, за да запази работния 
шум до минимум. Влажността при нулиране е 45%.  

 
ДЕТСКИ РЕЖИМ (BABY) 
Режимът BABY използва нива на вентилатора от 1 до 4 и повишава влажността до 60%. 
Тази стойност е идеална за използване в детска стая или бебешка стая, тъй като за 
бебета и малки деца се препоръчва по-висока влажност. Вентилаторът работи 
достатъчно тихо, за да не задейства бебефон. 

 
ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА  
 
BONECO H700 може да се настрои за предотвратяване на случайни настройки. 
Използвайте тази функция, за да предотвратите неволно въвеждане, например от 
деца, играещи близо до уреда.  
 
Защитата за деца се включва и изключва с приложението BONECO. Дисплеят мига 
надпис "LC" (LOCK) за няколко секунди и след това се връща към оригиналното 
показано съдържание. 

 
 
 
 
 

Ако регулаторът на изхода се задейства, след като функцията LOCK е била активирана 
чрез приложението BONECO, светодиодите и дисплеят мигат 3 пъти бърза 
последователност. Ако уредът е бил изключен чрез приложението BONECO, надписът 
„LC“ мига 3 пъти на дисплея.  
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ИЗБИРАНЕ НА ЖЕЛАНАТА ВЛАЖНОСТ  
 
ПЕРФЕКТНА ВЛАЖНОСТ  
Препоръчителното ниво на влажност е между 40% и 60%. Настройката по 
подразбиране е 50%.  

След това зададената от вас влажност остава запазена, ако изключите уреда. 
 
 
 
 

КОНТРОЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА  
Влажността може да се регулира чрез BONECO APP 

 
РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА ВЕНТИЛАТОРА  
Нивото на вентилатора може да се регулира по два начина:  
• Използвайте регулатора на мощността. 
 

 
 

• Регулирайте нивото на вентилатора в приложението BONECO.  
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИ, ЕТЕРИЧНИ МАСЛА  
Вътре в BONECO H700 има контейнер за аромати за добавяне на аромати под формата 
на етерични масла.  
Този контейнер за аромати е изработен от специален материал.  
Никога не добавяйте етерични масла и други аромати директно във водния резервоар 
или водната основа! Необходимо е само малко количество, за да повреди уреда 
непоправимо. Такива повреди не се покриват от гаранцията. 

 
ДОБАВЯНЕ НА АРОМАТИ  

 
1. Отстранете предния капак. 
 
 
 
 
 
2. Извадете рамката заедно с филтъра 
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3. Поставете няколко капки в предвидения  
за това контейнер за аромати 

 
 
 

4. Сложете обратно рамката заедно с филтъра 
 

БЕЛЕЖКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
 
Редовната поддръжка и почистване са необходими за безпроблемна и хигиенична работа на 
уреда. Препоръчителните интервали за почистване и поддръжка варират в зависимост от 
качеството на въздуха, качеството на водата и време на работа.  
Препоръчват се мека кърпа, препарат за съдове и четка за почистване на ръка.  
Предстояща необходимост от почистване се показва на дисплея с този символ:  
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ НА ПОЧИСТВАНЕ 
 

Период Процедура 

Ако уреда не е работил 3 дена Изпразване на водната основа и 
резервоара и напълването със прясна 
вода  

На всеки две седмици Почистване на водната основа и 
барабана и овлажняващия елемент 
Почистване на предварителния филтър 

Годишно Смяна на A7017 Ionic Silver Stick® 
Почистване на вътрешността и 
вентилатора 

 
ДЕКАЛЦИФИЦИРАНЕ 
 
Настройката по подразбиране за времето за отстраняване на котления камък е 4 часа. В 
повечето случаи можете да постигнете много добри резултати през това време. 
Максималната продължителност на отстраняването на котления камък е 12 часа. 
• Намалете продължителността на отстраняване на котления камък, ако BONECO H700 
е само леко замърсен.  
• Удължете продължителността на отстраняване на котления камък, ако BONECO H700 
е много мръсен.  
• След всяко отстраняване на котления камък е абсолютно необходимо почистете 
вътрешните части. 

Не забравяйте да премахнете A7017 Ionic Silver Stick® сребърната пръчка преди 
процеса на отстраняване на котления камък.  
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ПОДГОТОВКА 
1. Свалете предния капак и резервоара за вода на задната страна.  
2. Отстранете държача - рамката на филтъра заедно с филтъра.  

   
 
 
 
 
 

3. Издърпайте водната основа и извадете барабана с овлажняващия филтър AH700.  
 
 
 
 
 
 

4. Изпразнете водната основа и резервоара за вода и извадете AH700 Ionic Silver Stick®. 
 
 
 
 
 
 

5. Поставете барабана обратно във водната основа и поставете свържете отново уреда, 
като следвате стъпките в обратен ред. 

 
СТАРТИРАНЕ НА ПОЧИСТВАНЕТО НА ОТЛОЖЕНИЯ 
 
1. Напълнете резервоара до половината с гореща чешмяна вода и добавете два пакета 
A7417 CalcOff. Поставете резервоара за вода и изчакайте, докато водната основа се 
напълни. 
2. Стартирайте режима за отстраняване на котлен камък, като натиснете и задържите 
регулатора на мощността за 3 секунди, докато символът “CL” мига на дисплея. 

 
 
 
 

3. Натиснете за кратко регулатора на мощността веднъж. Показва се 
продължителността на отстраняването на котления камък. 
4. Променете продължителността на отстраняване на котления камък, ако е 

необходимо, като използвате регулатора на мощността. 
 
   
5. Натиснете отново за кратко регулатора на мощността, за да 

стартирате процеса на отстраняване на отложенията.  
След това уредът автоматично отстранява котления камък. Оставащото време за 
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отстраняване на котления камък се показва на дисплея. По време на процеса на 
почистване се показва и тази икона:  

 
 
 

След като премахването на котления камък приключи, символът за почистване на 
дисплея изчезва автоматично. 
След това мигащ символ показва, че водата в уреда трябва да бъде сменена:  

 
 
 
 

6. Сменете водата във водния резервоар и във водната основа. 
Символът автоматично ще изчезне веднага щом водата е сменена. 
 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЧАСТИ  
 
Внимание 
Използвайте четка за почистване и влажна кърпа за почистване. Винаги добавяйте 

малко количество препарат за миене на съдове към горещата вода. 
Винаги изключвайте BONECO H700 от контакта, преди да започнете да почиствате  

         или извършвате поддръжка! Неспазването на това може да доведе до токов удар  
         и фатално нараняване! 

Почиствайте редовно вътрешността на BONECO H700, в противен случай може да 
се образува плесен, вредна за здравето. 
Не използвайте алкохол или корозивни почистващи препарати препарати за 
почистване! 
Не почиствайте BONECO H700 в съдомиялна машина. Високите температури могат  

         да деформират частите и да ги направят неизползваеми. Тази повреда не се  
         покрива от гаранцията! 

 
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 

 
1. Напълнете резервоара за вода до половината с гореща вода 
и добавете малко количество препарат за миене на съдове. 
2. Почистете добре вътрешността на резервоара за вода на 
ръка или с подходяща четка за почистване.  
 
 
 
3. Почистете и капака. 
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ВОДНА ОСНОВА 
1. Извадете водната основа от BONECO H700. 
   
 
 
 
 
 
2. Отстранете барабана с овлажняващия филтър AH700. 
3. Отстранете A7017 Ionic Silver Stick® и ролките. 
4. Почистете водната основа и всички части вътре. Те могат да 
бъдат извадени за почистване. 

 
 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЧАСТИ 
 
БАРАБАН 

 
 
1. Извадете овлажняващия филтър AH700 от барабана. 
 
   
 
 
 
 
 
2. Почистете барабана с препарат и четка.  

  
   
 
AH700 ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР 
 

1. Измийте добре и изперете изпарителната подложка, т.н. 
овлажнителен филтър AH700 с гореща вода и препарат за 
миене на съдове.  
 

 
2. Продължете да изплаквате AH700 в чиста гореща вода, докато спре да се образува 
пяна. 
3. Веднага след цикъла на пране поставете измитата изпарителна подложка AH700 в 
почистения барабан. 
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AH700 ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР (ПЕРАЛНЯ) 
Овлажняващия филтър AH700 може да се почиства и в пералня. Използва се всеки 
наличен в търговската мрежа препарат. Препоръчваме да поставите овлажняващия 
филтър AH700 в торба за пране или да я перете отделно, защото в противен случай тя 
ще събере свободни влакна от друго пране. 
 

Овлажняващия филтър AH700 не може да се пере при температура, по-висока от 
40°C. 

    Не сушете Овлажняващия филтър AH700 в сушилня за дрехи. 
 

Когато поставяте овлажняващия филтър AH700 в барабана след почистване, уверете се, 
че е позициониран правилно. 

 
ГЕНЕРАЛНО ПОЧИСТВАНЕ  
 
ПОКРИТИЕ  

 
 
 
 
 
 

1. Отстранете капака.                    2. Почистете капака с влажна кърпа.   

 
  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФИЛТЪР 
 

Почистете предварителния филтър с прахосмукачка или 
измийте под течаща вода с четка за почистване.  
 
Не поставяйте предварителния филтър обратно, докато не 
изсъхне. Влажността може да има неблагоприятен ефект 
върху качеството на филтъра A681 HYBRID под него. 
 

 
A681 HYBRID ФИЛТЪР 

Филтърът A681 HYBRID не може да се почиства!  
Замърсяването му е нормално и показва, че филтърът 
работи. 
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РАМКА НА ФИЛТЪРА 
 
 
 
 
 

1. Извадете рамката           2. Почистете монтажния държач с влажна кърпа 
   

 
ВЕНТИЛАТОР 
 
Никога не отстранявайте фиксиращия винт, за да свалите перката на вентилатора! 
Дисбаланс на теглото по време на повторното сглобяване може да причини 
прекомерен шум или може дори да повреди мотора. 

 
 
 
 
 

1. Почистете вътрешността на корпуса с влажна кърпа, гореща вода и препарат за 
миене на съдове. 

 
 
2.Почистете лопатките на вентилатора 
с влажна кърпа. 

 
 
ГРИЖА ЗА РОЛКИТЕ  
 
След продължителен период на работа може да започнете да чувате нежелан 
монотонен шум, създаван от ролките във водната основа. Използвайте предоставеното 
масло за грижа, за да смажете ролките, ако е необходимо.  

 
1.    Свалете предния капак.  
2.    Отстранете капачката на маслото за смазване.  

 
 

 
3. Нанесете по 1 капка масло за грижа директно върху всеки  
        от държачите. 
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СЕНЗОР ЗА ЧАСТИЦИ  
 
Сензорът за частици отчита количеството мръсотия във въздуха в помещението, като 
анализира преминаващия въздушен поток. Над определено време мръсотията може 
да се натрупа и да повлияе на точността на измерване.  
Капакът над сензора за частици трябва да бъде затворен по време на работа, за да се 
гарантира правилното измерване. Трябва да се отваря само за почистване на сензора.  

 
Почистете лещата на сензора с помощта на влажен памучен 
тампон. 
 
Подсушете сензора със сух памучен тампон. 

 
 
СГЛОБЯВАНЕ НА Н700 BONECO 
 
След като почистването приключи, можете да сглобите BONECO H700. Когато правите 

това, обърнете внимание как пасва овлажнителния филтър вътре в барабана. 
 
   
 
 
 
 

 
 
СМЯНА НА АКСЕСОАРИ  
 

 ХИБРИДНИЯ ФИЛТЪР A681  

 
Филтърът A681 HYBRID трябва да се смени след това около една година, за да се 
гарантира, че мръсотията и полените продължават да се филтрират от въздуха.  
 
Дисплеят показва висяща необходимост от смяна на филтър A681 HYBRID със следния 
символ: 

 
 
Можете да получите филтър A681 HYBRID от вашия специализиран дилър на BONECO 
или онлайн магазина на BONECO в България на https://www.tspbg.com/ 
 
 

 
 
 

https://www.tspbg.com/
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СМЯНА НА ХИБРИДЕН ФИЛТЪР A681  
 
1. Свалете предния капак на BONECO H700.  
2. Свалете предварителния филтър.  
3. Отстранете използвания филтър A681 HYBRID и го изхвърлете с обикновените битови  
     отпадъци. 
4. Отстранете защитното фолио от новия A681 ХИБРИДЕН филтър. 
5. Поставете филтъра A681 HYBRID в държача, както е показано на етикета. 
6. Поставете отново предварителния филтър и предния капак. 

 
ИЗТРИВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО 

Съобщението може да бъде изтрито от дисплея в приложението BONECO.  

 
ИЗТРИВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ НА УРЕДА  

Символа може да бъде изтрит и върху уреда.  
1. Натиснете и задръжте регулатора на мощността за три секунди, докато надписът „CL“ 
мига на дисплея.  

2. Използвайте регулатора на мощността, за да изберете символа  
3. Натиснете за кратко изходния регулатор, за да потвърдите селекция. 
Бележката е изтрита. 
 

ПОДМЯНА НА АКСЕСОАРИ  
 
 A7017 Ionic Silver Stick® сребърна пръчка 

 
A7017 Ionic Silver Stick® използва антимикробния ефект на среброто за значително 
подобряване на хигиената на водата. Той е ефективен веднага щом водата влезе в 
контакт с него - дори ако уредът BONECO е изключено.  
Сменяйте A7017 Ionic Silver Stick® всяка година, за да гарантирате антимикробна 
ефективност. Екранът показва висяща необходимост от смяна на A7017 Ionic Silver 
Stick® със следния символ: 

 
 
Можете да получите A7017 Ionic Silver Stick® от вашия специализиран дилър на BONECO 
или онлайн магазина на BONECO на https://www.tspbg.com/ 
 

 
 
 

https://www.tspbg.com/
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ПОДМЯНА НА IONIC SILVER STICK A7017"  
1. Свалете предния капак.  
2. Отстранете резервоара за вода от задната страна.  
3. Отстранете филтърния държач. 

 
 
 
 
 
 
4. Издърпайте водната основа и извадете барабана. 
 
 
 
 
 
5. Поставете новия A7017 Ionic Silver Stick®.  
 
6. Поставете обратно частите, като следвате стъпките в 
обратен ред. 

 
 
ИЗТРИВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО  
 

може да бъде изтрито от дисплея в приложението BONECO.  Известието 

 
ИЗТРИВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ НА УРЕДА  

Бележката може също да бъде изтрита от уреда.  
1. Натиснете и задръжте регулатора на мощността за три секунди, докато надписът „CL“ 
мига на дисплея.  

2. Използвайте регулатора на изхода, за да изберете символа  
3. Натиснете за кратко изходния регулатор, за да потвърдите селекция. Съобщението се 
изтрива.  
5. Отстранете използвания A7017 Ionic Silver Stick® и го изхвърлете с обикновените 
битови отпадъци. 
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ПОВРЕДИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
Проблем Възможна причина Решение 

Въздухът има 

неприятна 

миризма  

Застояла вода в резервоара и 

водната основа  

Изпразнете и почистете старателно 

уреда 

Няма 
подобрение в 
качеството на 
въздуха 

Сензорът за частици е замърсен  Почистете сензора за частици 

Отворете прозорците и вратите Затворете прозорците и вратите 

Дисплеят 
показва грешка 
E2 

Вентилаторът е блокирал или 
моторът е дефектирал 

Изключете уреда от контакта, 
проверете дали перката на 
вентилатора може да се върти 
свободно, включете отново уреда; 
свържете се със сервизен център, ако 
проблемът продължава 

Дисплеят 
показва грешка 
E3 

Барабанът е блокирал или 
моторът е дефектирал 

Изключете уреда от контакта, 
проверете дали барабанът може да се 
върти свободно, включете уреда в 
контакта обратно в; свържете се със 
сервизен център, ако проблемът 
продължава 

Дисплеят по-
често показва 
символ за смяна 
на водата 

Вода във водната база е повече 
от 4 дни без работа 

Изпразнете уреда, ако работи само в 
режим на пречистване на въздуха 

Водата не е сменяна след 
почистване  

Сменяйте водата след всяко 
почистване  

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ И BLUETOOTH  
Ако вашата система за управление на уред BONECO не функционира по начина, по 
който очаквате, или ако искате да изтриете всички настройки, можете да върнете уреда 
към фабричните настройки. Това изтрива всички корекции и настройки.  
След нулирането уредът BONECO трябва бъде сдвоен отново със смартфона, така че 
системата за управление да може да продължи да работи с приложение. 

 
НУЛИРАНЕ НА УРЕДА  
Натиснете и задръжте регулатора на мощността, докато на дисплея се появи 

съобщението „Fd“ (фабрична настройка). Сега уредът BONECO е в същото състояние 

като когато е стартирано за първи път. 

 
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH  
Изключване на Bluetooth:  
1. Натиснете и задръжте регулатора на мощността за около 5 секунди, докато надписът 
“bt” мига на дисплея.  
2. Завъртете регулатора на изхода, докато дисплеят покаже “--” и потвърдете избора си 
с кратко натискане регулатора на изхода отново.  
3. Сега Bluetooth е изключен.  

 За да активирате отново Bluetooth, трябва да имате сдвоен смартфонът  отново 


