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Пречиствател на въздух Р340 
 
 

Инструкция за експлоатация 
 

Производител: Plaston Group, Швейцария 
 

BONECO healthy air е регистрирана търговска марка на Plaston Group 
 

Дилър за България:  ТСП ООД 
 

Интернет магазин: www.freshbul.com 
 

Фирмен магазин: 
1504 София, ул. Чаталджа №13 

 
Телефон: + 359 2 9431103 

Факс: + 359 2 8431819 
 

E-mail: fresh@tspbg.com 
 

 

 

 

 

http://www.freshbul.com/
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 
 
Поздравяваме Ви с избора на Пречиствател на въздух BONECO Р340.  
Този високоефективен Пречиствател на въздух е оборудван с висококачествен филтър, 
елиминиращ най-общо фини прахови частици, смог, домашен прах, прахови акари и др.   
Замърсителите се елиминират от комбинираното действие на HEPA& Карбонов филтър и по 
този начин причината за затруднения в дишането, главоболието и алергиите е отстранена. 
Надяваме се, че новият Пречиствател на въздух BONECO P340 ще доставя истинско удоволствие 
за всички, които го използвате! 
 

КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА: 
Пречиствател на въздух P340                          НЕРА&Карбонов филтър 
 

                                  
 
ОПИСАНИЕ НА Р340                            
 

 

1 – Преден капак  2 - Предварителен филтър   

3 -  НЕРА&Карбонов филтър  4 - Основно тяло на Р340     5 -  Контролен панел   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модел BONECO P340 
Захранване 220 – 240 V, 50 Hz 
Консумация 1W – 50W 
Ниво на шум на макс. режим 57 dB(A) 
Вентилация /почистване/ изходяща (CADR) 210 м³/час 
Изходящ въздух  300 м³/час 
Препоръчителна площ до 40 кв.м. 
Размери (Д х Ш х В)  336 х 206 х 527 мм 
Тегло (празен) 5.3 кг 
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ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

               

  

1. Извадете предния капак, като го хванете от горната страна 

2. Извадете предварителния филтър 

3. Извадете НЕРА&Карбоновия филтър и премахнете предпазното фолио 

 

             

 

4. Поставете обратно НЕРА&Карбоновия филтър, като спазвате указаната посока 

5. Поставете обратно предварителния филтър на точното му място 

6. Поставете предния капак, като първо го вкарате от долната му част в уреда 

 

ПРЕДЕН КАПАК И СМЯНА НА ФИЛТЪР 

ПРЕДЕН КАПАК 

Пречиствателя Р340 няма да се включи ако предния капак не е сложен правилно. 

 

 

СМЯНА НА ФИЛТЪРА 

Вие можете да се снабдите с нов НЕРА&Карбонов филтър, модел А341 от Дилър на BONECO  в 

съответната държава.  

За България това е фирмата ТСП ООД и съответно интернет магазина www.freshbul.com 

 

 

http://www.freshbul.com/
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ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ 

 

ИНДИКАТОР ЗА „СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ“ 

 ION – Йонизатора е включен или изключен 

 1 2 4 8 – Функция Таймер за работа на уреда за 1, 2, 4 или 8 часа 

 AIR – Символ за качеството на въздуха (зелено, оранжево, червено) 

 AUTO  M  L  H – Режим AUTO и скорост на вентилация 

 FILTER – Филтъра е за смяна 

ЗАНУЛЯВА НА ФИЛТЪРА ПРИ ПОДМЯНА 

Иконата „FILTER” остава да свети след, като сте подменили филтъра с нов. Натиснете и 

задръжте бутона за около 5 секунди, за да изчистите дисплея. Едновременно с това се 

нулира и брояча на новия филтър. 
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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Пречиствателя Р340 BONECO много лесно може да се адаптира към вашите нужди. При 

включване на уреда, настройките за работа на вентилатора са пригодени към режима AUTO. 

ОТНОСНО РЕЖИМА „AUTO“ 

При този режим AUTO скоростта на вентилиране се определя въз основа на качеството на 

въздуха в помещението. След като уреда се включи за първи път, той започва своята работа на 

ниво „L“, най-ниската скорост на вентилиране за няколко минути. 

ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА 

Качеството на въздуха се отчита от вграден в уреда сензор и се визуализира посредством 

различни цветове на дисплея. 

 

 Зелен цвят – чист въздух 

 Оранжев цвят – приемливо качество  

 Червен цвят – мръсен въздух  

След като уреда се включи за първи път, за около минута сензора измерва качеството на 

въздуха. По време на това измерване, вентилатора работи на най-ниска скорост „L“. 

За сведение, качеството на въздуха може да показва различни нива, което се влияе от 

размерите на помещението и мястото, където е поставен уреда. Сензора отчита ФПЧ и газове. 

Това включва също прах, полени, газове, като цигарен дим, органични замърсители и миризми. 

 

РЪЧЕН КОНТРОЛ НА СКОРОСТА НА ВЕНТИЛАТОРА 

 

Скоростта на вентилатора на Р340 може ръчно да се контролира. Натиснете бутона на 

вентилатора няколко пъти, докато изберете нужната ви скорост. 

 

ФУНКЦИЯ ЙОНИЗИРАНЕ И ТАЙМЕР 

ЙОНИЗА ТОР  Функцията йонизиране се активира след натискане на бутона Натискането 

на бутона още веднъж изключва йонизирането на въздуха. 

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР 

Функцията таймер ви позволява да определите колко време искате да работи BONECO P340, 

преди да се изключи автоматично. 
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НАСТРОЙВАНЕ ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 

1. Включете Р340, като натиснете бутона  

2. Изберете подходящия за вас режим за работа на Р340. 

3. Натиснете бутона на таймера веднъж 

4. Изберете чрез бутона колко дълго желаете уреда да работи (1, 2, 4 или 8 часа) 

5. За да изключите действието на таймера, задръжте бутона, докато таймера се изключи. 

Може да изключите действието на таймера, и като изключите Р340 от захранването. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕТО 

 Винаги изключвайте BONECO P340 преди да започнете да го почиствате! Ако не направите 

това, това може да доведе до токов удар и смъртоносно нараняване! 

 Предварителният филтър и капакът трябва да са напълно "сухи, преди да могат да бъдат 

поставени, в противен случай филтърът може да се повреди. 

 Не използвайте спирт или абразивни препарати за почистване. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ФИЛТЪР 

Предварителния филтър предпазва навлизането на прекалено много прахови частици във 

вътрешността на пречиствателя Р340. 

1. Почистете предварителния филтър внимателно с прахосмукачка или го измийте с хладка 

вода 

 

2. Поставете обратно в уреда само, когато е напълно сух 

Забележка: Не използвайте алкохол или абразивни почистващи препарати. 

 

 Изхвърляне и Екология 

Върнете  износения  уред на вашия дилър за правилно изхвърляне. Можете да получите 
информация за други начини за изхвърляне на уреда, от местния район или кметство. 

 
Гаранция 
Гаранционните условия се определят от нашият Представител в страната, където е извършена 
продажбата. Моля, свържете се с вашия продавач, ако въпреки строгия контрол на качеството, 
уредът ви се повреди. Вие трябва да представите оригинален документ,  когато представяте иск 
по гаранцията. Ремонт на електрически уреди могат да се извършват само от специалисти.  При 
неправомерни ремонти, може да възникне значителна опасност за ползвателя на уреда и тогава 
гаранционни претенции да отпаднат.  


