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Пречиствател на въздух Р700 
 
 

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 Р700.  
Този високоефективен Пречиствател на въздух със сигурност отговаря на всички ваши 
възможно най-високи изисквания. Качеството на въздуха се контролира от сензор с висока 
точност, като той измерва количеството фини прахови частици в помещението. Това най-общо 
включва смог, домашен прах и прахови акари.    
Замърсителите се елиминират от комбинираното действие на два предварителни и два HEPA& 
Карбонови филтъра. По този начин причината за затруднения в дишането, главоболието и 
алергиите е отстранена. В допълнение, автоматичната система за управление намалява нивото 
на шума, поради което наличието на BONECO P700 в помещението става почти незабележимо. 
Надяваме се, че новият Пречиствател на въздух BONECO P700 ще доставя истинско удоволствие 
за всички, които го използвате! 
 

КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА: 
Пречиствател на въздух P700        Два НЕРА&Карбонов филтър 
 

     
 
ОПИСАНИЕ НА Р700 
 

 

1 - Предна решетка (2 бр.) 2 - Предварителен филтър (2 бр.)  

3 -  НЕРА&Карбонов филтър (2 бр.) 4 - Основно тяло на Р700 

5 -  Контролен панел  6 -  Изходящ въздух 7 - Дръжки 8 - Колела 
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ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

                

1. Натиснете затварящите механизми и извадете капака с предварителния филтър 

2. Извадете филтъра, отстранете фолиото и защитния картон 

3. Поставете филтъра обратно в държача (обърнете внимание на посоката на стрелката) 

             

4. Поставете обратно решетката с предварителния филтър 

5. Включете щепсела на Р700 в електрическия контакт 

6. Включете уреда от контролния панел 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НУЖДА ОТ СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ И ТЯХНАТА СМЯНА 

ИНДИКАТОР ЗА „СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ“ 

Иконата сигнализира, че и двата филтъра са изчерпани и трябва да бъдат заменени, така 

че BONECO P700 да поддържа оптимална ефективност. 

Тази икона се показва след приблизително една година робота на уреда. Ефективното време за 

използване варира в зависимост от замърсяването на въздуха и свързаното с него мощност на 

вентилатора. BONECO P700 автоматично отчита тези стойности 

Р700 спира веднага щом махнете капака. Уредът продължава да работи отново, след като 

отново сте поставили капака. Всички настройки се запазват по време на прекъсването. Въпреки 

това таймерът продължава да отчита през това време. 

ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ 

Можете да получите нови филтри от вашия специализиран дилър на BONECO или от онлайн 

магазина www.freshbul.com 

В комплекта винаги има двата филтъра за подмяна. 

http://www.freshbul.com/
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СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ 

1. Извадете решетката с предварителния филтър. 

2. Извадете вече използвания филтър чрез дърпане на двете пластинки едновременно. 

 

3. Махнете предпазното фолио от новия филтър.  

4. Поставете новия филтър в корпуса. Уверете се, че филтърът е поставен правилно. 

5. Поставете решетката с предварителния филтър. 

6. По същия начин сменете и втория филтър. 

 

ЗАНУЛЯВАНЕ НА СИГНАЛА ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА 

Иконата  не изгасва автоматично, след като филтърът бъде сменен. Натиснете и 

задръжте бутона за пет секунди, за да изчезне символа. Едновременно с това се нулира 

брояча на новия филтър. 

7. Изхвърлете използваните филтри заедно с отпадъците от домакинството. 

 

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ 

Всички индикатори на дисплея са показани на картината по-долу: 
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Избор за сила на вентилация 

Уреда работи на пълен автоматичен режим 

Активирана защита за деца 

Включен или изключен Таймер за време 

Необходима е смяна на филтъра 

Ниво на Фини Прахови Частици 

Оставащо време за работа при включен таймер 

 

ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ 

Яркостта на дисплея зависи от околната светлина. Дисплеят автоматично се затъмнява, ако 

BONECO P700 се използва в тъмна стая (примерно спалня). 

 

НЕАКТИВЕН РЕЖИМ 

Индикаторите на дисплея се скриват след 60 секунди, с изключение на тези, показващи нивото 

на фини прахови частици. 

Предупреждението за смяна на филтъра също не се скрива. 

 

АКТИВИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО 

Докоснете което и да е място от контролния панел, за да активирате осветлението на дисплея 

за поне 60 секунди. 
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

Символи на контролния панел 

 

Бутон за включване/изключване и зануляване при сменен филтър 

Избор на режим на работа / заключване 

  Бутон за регулиране на нивото на вентилация 

 Бутон за активиране на функция Таймер 

 

ОСВЕТЕНОСТ НА БУТОНИТЕ 

Всички бутони на контролния панел са осветени, докато уреда работи. Ако върху контролния 

панел няма действие, осветеността ще изчезне след 60 секунди. 

 Иконата винаги остава да свети 

 Иконата остана да свети толкова дълго, за колкото време е активирана защитата 

за деца 

 

АКТИВИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ДИСПЛЕЯ 

Докоснете което и да е място от контролния панел, за да активирате дисплея и контролния 

панел в неговата цялост за най-малко 60 секунди 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

НАСТРОЙКИ 

BONECO P700 лесно може да се адаптира, така че да отговаря на всички ваши нужди. 
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 Когато изключите уреда, всички негови настройки се запазват до следващото му 

включване. 

 За да нулирате всички настройки, изключете уреда от контакта за 10 секунди. 

 

СЕНЗОРИ И ИНДИКАТОРИ 

Сензорът на BONECO P700 за фини прахови частици следи за качеството на въздуха. 

 Сензорът за прахови частици измерва количеството на фината прах във въздуха. 

Измерените стойности са показани цифрово на дисплея. Тук примера както е  

показано е стойност 254 μg/m³. Приетата средно допустима норма за концентрация на 

ФПЧ е 50 μg/m³. 

 

 

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА 

Контролният панел BONECO P700 реагира на най-малката 

докосне. Защитата срещу отваряне на дете предотвратява промените в настройките 

причинени от деца, които играят наблизо. 

 За да активирате заключването за безопасност на деца, натиснете и задръжте бутона  

за 3 секунди, докато индикаторът на дисплея светне. 

 За да деактивирате заключването за безопасност на деца, натиснете и задръжте 

бутона отново за 3 секунди, докато иконата изчезне от дисплея. 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА 

ОТНОСНО РЕЖИМА AUTO 

BONECO P700 е напълно автоматизиран в режим . Скоростта на вентилиране се 

определя въз основа на стойностите измерена от сензора за частици. Мощността на 

вентилатора се увеличава автоматично в помещения, където въздуха е силно замърсен. 

Скоростта  се намалява, когато въздухът стане по-чист. 

 

ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

В повечето случаи режима  се явява най-добрия избор. Ако някога използвате Р700 в 

по-специални условия, примерно нощно време във вашата спалня, тогава ръчно можете да 

настроите вентилатора на минимална скорост. 
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АКТИВИРАНЕ НА РЕЖИМА AUTO 

Когато използвате уреда за първи път или ако захранването е било изключено, режима 

е винаги активиран. 

РЪЧЕН КОНТРОЛ НА СКОРОСТА НА ВЕНТИЛАТОРА 

За да превключите от режим и да изберете определена скорост на вентилатора, 

натиснете бутона до положение, което искате да изберете. 

Режима се деактивира автоматично, след като е натиснат бутона . 

 

ВЪЗСТАНОВАВАНЕ НА РЕЖИМ  

За да възстановите РЕЖИМА натиснете бутона веднъж. На дисплея ще се покаже 

иконата . 

 

РЕЖИМ МОЩНОСТ (P) 

Режима за мощност Р може да бъде избран само ръчно. Използвайте тази възможност при 

особено мръсен въздух, който искате да прочистите за кратък период от време. 

1. Натиснете бутона няколкократно, докато се появи Р на дисплея. Тогава 

вентилатора ще работи на максимална скорост, независимо от измереното 

замърсяване на въздуха. 

 
 

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР 

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР 

Функцията таймер ви позволява да определите колко време искате да работи BONECO P700, 

преди да се изключи автоматично (OFF timer). 

Като алтернатива можете да зададете време, когато уредът да се включи автоматично (ON 

timer). Използвайте тази функция примерно, когато искате уреда да се включи преди да сте се 

прибрали в къщи и тогава ще ви очаква перфектен пречистен въздух. 

Максималната продължителност за настройване на таймера е 12 часа. 
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НАСТРОЙВАНЕ ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 

1. Включете BONECO P700 с помощта на бутона . 

2. Изберете желаната скорост на вентилатора  или режим . 

3. Натиснете бутона неколкократно, за да настроите времето за работа на уреда ( от 1 до 

12 часа). 

Оставащото време до старта се показва на дисплея за 3 секунди. След това нивото на 

замърсяване с фини частици и иконата се показват на дисплея отново.  

След това уредът ще работи за определения период от време и след това се изключи -  в този 

пример след 5 часа. 

 

4. За да деактивирате таймера OFF по-рано, натиснете бутона или натиснете отново 

бутона и изберете 0h 

 

НАСТРОЙВАНЕ ТАЙМЕРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 

 

1. Изберете желаната мощност на вентилатора или режим . 

2. Изключете P700 с помощта на бутона . 

3. Натиснете неколкократно бутона , за да зададете периода (1 до 12 часа) за стартиране 

работа на уреда. 

Оставащото време до старта се показва на дисплея за 3 секунди. След това замърсяването с 

фини частици и иконата се показват отново. BONECO P700 се включва, след като 

таймерът изтече и работи с избраната програма - в този пример след 12 часа: 

 

4. За да изключите таймера за включване по-рано, натиснете бутона или натиснете 

отново бутона  и изберете 0h 
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ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕТО 

BONECO P700 е проектиран за безпроблемна работа. Влажна кърпа и топла вода с малко 

препарат за миене на съдове е достатъчна за почистване. 

Най-добре е да почистите уреда по време на смяна на филтъра (виж страница 4). 

 Винаги изключвайте BONECO P700 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 

1. Натиснете затварящите механизми и извадете капака с предварителния филтър. 

 

2. Вдигнете предварителния филтър до разделителите, за да го отделите от капака. 

 

3. Измийте предварително филтъра в гореща течаща вода и го оставете да изсъхне напълно. 

4. Закрепете обратно предварителния филтър, като използвате изрезите в капака. 

5. Поставете обратно капака на уреда. 

 

6. Не използвайте алкохол или абразивни почистващи препарати за почистване. 

Повторете същото почистването и с втория предварителен филтър. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модел BONECO P700 
Захранване 220 – 240 V, 50 Hz 
Консумация 1W – 67W 
Ниво на шум 37-66 dB(A) 
Вентилация /почистване/ изходяща (CARD) 720 м³/час 
Изходящ въздух (CARD) 226 м³/час 
Енергийно ефективно ниво ФПЧастици Висока 
Енергийно ефективно ниво Формалдехид Висока 
Препоръчителна площ 72 до 200 кв.м. 
Въздушен поток 800 м³/час 
Размери (Д х Ш х В)  360 х 390 х 769 мм 
Тегло (празен) 15 кг 

 

 
Съхраняване на уреда за продължителни период 
 
Почистете уреда по начина, описан по-рано и го оставете да изсъхне.  За предпочитане 
съхранявайте уреда в неговата оригинална кутия, на сухо място, далеч от висока температура. 
 
 

 
 

 
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.  
 

 

 

 

 


