
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Овлажнител U350 Boneco 
 

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.tspbg.com 
 

Фирмен магазин: 
1504 София, ул. Чаталджа №13 

 
E-mail: fresh@tspbg.com 

 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 
 
Поздравления за покупката на BONECO U350. Този високоефективен ултразвуков 
овлажнител може да поддържа влажност на комфортно ниво през цялото време.  
 
BONECO U350 е проектиран за удобен, напълно автоматизиран процес на работа. 
Можете при желание да регулирате всички негови функции според вашите 
предпочитания и изисквания, създавайки свой собствен комфортен климат. 
 

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


 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЛАЖНОСТТА  
Правилната влажност е много важна за нашето здраве. Сухия въздух (под 45% RH) в 
стаята през зимата води до напукване и сърбеж на кожата. Той кара очите и гърлото ви 
да се чувстват сухи и съществено влияят на физическия комфорт. Това засяга не само 
възрастните, особено важи за кърмачета, малките деца и дори домашните любимци. 
Сухите лигавици през зимата също ни правят по-податливи на настинки, алергии, 
вирусни заразявания, неблагоприятни ефекти върху нашата имунна система и др. 
 
BONECO U350 помага тези проблеми да бъдат забравени. Интелигентният му 
автоматичен контрол винаги поддържа влажността на идеалното ниво, дори и в по-
големи помещения до 80 кв.м. / 200 куб.м. 
 

Съдържание на комплекта 

 
     U350 Boneco                    ISS                        Тестер за                    CalcOff                     A250 
                                   Сребърна пръчка          твърдост             против налепи     воден филтър 

 
 
Описание на уреда 
 
1. Капак 
 
2. Отвор за насочване на  
     водната мъгла 
 
3. Тръба за отвеждане на  
      водната мъгла 
 
4. ISS – Антибактериална 
      сребърна пръчка 
 
5. Командно копче 
 
6. Четка за почистване 
 
7. Воден филтър А250 
 
8. Контейнер за 
     Ароматерапия 
 
9. Захранващ кабел 



 

 

 
Индикатори на дисплея 
Общ изглед на всички символи на дисплея 

 
 
 
 
 
 

     Символ Значение 

 Настояща или избрана влажност 

 Автоматичен режим 

 Включено затопляне 

 Включен таймер 

 Стойност на настоящата влажност 

 Стойност на избраната влажност 

 Водата в резервоара е свършила 

 Сменете водата в резервоара 

 Сменете сребърната пръчка ISS 

 Време е за почистване 

 
Команди 

       Бутон   Функция 

   Включване / изключване на уреда 

   Регулиране на изходящата водна мъгла 

   Автоматичен режим 

   Включване / изключване на топла пара 

   Настройка таймер 

   Настройка на влажността % 



 

 

Използване на водния филтър А250 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извадете A250 от опаковката      Оставете го за 2 мин. под течаща вода  
                                                                                  Завийте филтъра на дъното на резервоара 

Твърдост на водата 
BONECO U350 се доставя с филтърна касета A250 AQUA PRO. Съдържащите се в нея 
гранули филтрират чешмяната вода, предотвратявайки навлизането на варовик във 
въздуха на третираната стая. Ако чешмяната вода, която използвате е с по-голяма 
твърдост, това ускорява натрупването на варовикови отложения в гранулите, така че 
смяната на A250 AQUA PRO може да се наложи по-рано. 
 

Проверка за твърдост на водата 
1. Потопете приложената тест лента в чаша студена чешма вода за 1 секунда.  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Отчетете твърдостта на водата след една минута.  
3. Вижте таблицата, за да определите продължителността на ефекта на A250 AQUA 
PRO, т.е. след колко време да го смените с нов:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Изхвърлете използвания A250 AQUA PRO с вашите редовни битови отпадъци.  
 
A250 AQUA PRO не трябва да се използва по-дълго от посочено. Белият прах около 
уреда е сигурна индикация че A250 AQUA PRO е за смяна. Вие можете да получите нов  
A250 AQUA PRO от вашият местен BONECO дилър или на онлайн магазина 
www.tspbg.com 

http://www.tspbg.com/


 

 

Подготовка за работа 

Напълнете резервоара              Включете уреда в ел. контакт         Докоснете бутона                      
с вода от чешмата                                                                                       за да включите уреда 

 
 
 
 
 

 

 
 
     
 
 

Насочете изходящата                     Изберете нивото на                        Докоснете отново                                     
пара в желаната посока                овлажняване с бутона                    бутона, за да    
                                                                                                                           изключите уреда 

 
Точното място за поставяне на U350 Boneco  
За един час Овлажнителят U350 Boneco може да разпръсне във въздуха около 500 мл 
вода. За това е важно да се намери точното място, където да се разположи уреда. 

  
Не поставяйте Boneco U350 на пода или на повърхности, чувствителни към 
влагата, тъй като изходящата водна мъгла може да повреди различни покрития, 

под и др. 

 Разстоянието до най-близката стена не трябва да е по-малко от 30 см 

 Най-удачната височина, на която трябва да е разположен U350 е на височината на 
стол или масичка 

 Не насочвайте водната мъгла към стена, растения, мебели или други предмети, за 
да не ги повредите от възможен конденз. Разстоянието между устройството и 
другите предмети трябва да бъде най-малко 50 cм. 

 
 

ВЛАЖНОСТ И УЛТРАЗВУК 
 
ЗАПАЗВАНЕ НАСТРОЙКИ BONECO  
U350 Boneco запазва последните използвани настройки, когато е изключен. Ако обаче 
уредът е изключен от захранването за няколко секунди, той ще започне работа през 
режим AUTO.  
 
 



 

 

КОМФОРТЕН РЕЖИМ „АUTO“ 
 
В този режим овлажняването се контролира автоматично и влажността е настроена на 
50%. Веднага след като влажността или ултразвукът се настрои ръчно, уредът излиза от 
този режим.  
За да се върнете обратно в режим AUTO, докоснете символа веднъж. 
Нагревателят може да се включва или изключва без уреда да излиза от режим AUTO. 
AUTO режимът остава активен и при настройка на таймера.  
 
КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА  
 
Влажността може да се настрои между 30% и 70%.  
При настройка „Co“ („Continuous“), ултразвукът работи независимо от постигнатата 
влажност. Това означава задаване на непрекъснато овлажняване, докато резервоарът 
не се изпразни или уредът не се изключи.  
 
1. Докоснете символа . Индикатора за текуща влажност започва да мига.  
 
2. Докато индикаторът мига, докоснете символа отново, за да зададете 

желаната влажност.  
 
Стойността се появява за няколко секунди и след това индикаторът спира да мига.  
 
РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДЯЩАТА МЪГЛА 
 
1. Докоснете символа няколко пъти до поява на дисплея на желаното ниво.  
 
Символът на дисплея показва кое от трите нива е избрано: 

 
високо 
 
средно 
 
ниско 

 
 
ФУНКЦИИ КОМФОРТ 
 
Включване / изключване на нагревателя 
 
BONECO U350 е оборудван с нагревател, който може да бъде включен и изключен. Той 
затопля изходящата мъгла до приблизително 35°C (95°F), така че стайната температура 
остава на комфортно ниво. Отнема няколко минути, докато нагревателят достигне 
пълното си работно състояние, за да произвежда топла изходяща мъгла. 
 
Докоснете символа веднъж, за да включите или изключите нагревателя. 
 



 

 

КОНТЕЙНЕР ЗА АРОМАТЕРАПИЯ 
 
Мястото на контейнера за етерично масло или ароматични субстанции е разположено 
в задната част на BONECO U350. 
1. Натиснете контейнера, за да се отвори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Капнете върху кичето в контейнера няколко капки от любимото ви етерично масло 
 
Никога не поставяйте етерично масло директно в резервоара с вода.  
Това ще повреди U350 Boneco и ще анулира Гаранцията! 

 
ТАЙМЕР 
 
Функцията таймер ви позволява да определите колко дълго BONECO U350 трябва да 
работи преди да се изключи автоматично (Изключване на Таймера).  
 
Като алтернатива можете да посочите време за уреда трябва да се включи 
автоматично (Включване на Таймера). Например, можете да използвате тази функция, 
за да активирате BONECO U350 преди да се върнете у дома, така че когато се върнете 
ще имате идеалния домашен климат. 
 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА 
1. Включете BONECO U350.  
2. Изберете желаните настройки.  
3. Докоснете символа няколко пъти до показване на желаното време за работа 
на уреда.  
Сега BONECO U350 ще работи за определеното време и след това ще се изключи.  
4. За да деактивирате таймера за изключване по-рано, изключете BONECO U350 и 
отново го включете, при необходимост. 
 
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА 
1. Изключете BONECO U350.  
2. Докоснете символа няколко пъти до желаното показва се времето в режим на 
готовност.  
BONECO U350 се включва след определеното време и работи с избраните настройки.  
3. За да деактивирате таймера за включване по-рано, изключете BONECO U350 и 
отново го включете, при необходимост. 
 
 



 

 

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
УКАЗАНИЯ  
С времето и използването, производителността на сребърната пръчка Ionic Silver Stick® 
намалява и се натрупват отложения върху вътрешните части на BONECO U350. 
Застоялата вода също може да наруши чистотата и води до неприятни миризми. Това 
означава необходимост от редовна поддръжката и почистване за осигуряване на 
чистота и сигурност при работата на уреда.  
 
Използвайте мека, влажна кърпа, за да почиствате вътрешността на уреда.  

 Винаги изключвайте устройството от контакта преди почистване. 
 

Препоръчителните интервали за почистване и поддръжка  
(варират в зависимост от качеството на въздуха и водата, както и времето на работа) 
 

Интервал Операция 

Ежедневно Проверка нивото на водата в резервоара 

Веднъж седмично Изпразване и почистване 

На всеки две седмици 
Почистване на резервоара и дъното от 
отложения 

На всеки от 2 до 6 месеца Смяна на водния филтър A250 

Ежегодно 
Смяна на антибактериалната сребърна 
пръчка ISS A7017 Ionic Silver Stick® 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДНАТА ОСНОВА ОТ НАЛЕПИ 
 
Ако на дъното на U350 BONECO се образуват варовикови отлагания, в допълнение към 
почистването на уреда, отстранете варовика от повърхностите му. За тази цел 
използвайте предоставеното средство за премахване на котлен камък CalcOff. Можете 
също да закупите този препарат от вашия дилър на BONECO или от онлайн магазина 
www.tspbg.com 
 
1. Изключете U350 BONECO от захранването.  
2. Изпразнете резервоара 

 
Наклонете BONECO U350 с 
дългата страна към мивката. 

Това предотвратява 
навлизането на вода във 
входа на въздуха и 

повреждането на уреда. 
 
 

 
3. Извадете водния филтър A250 и антибактериалната сребърна пръчка ISS A7017 Ionic 

Silver Stick®  

http://www.tspbg.com/


 

 

4. Сложете 1 пакетче CalcOff в един литър вода и го изсипете в резервоара.  
Напълнете лявата и дясната страна на резервоара за вода до 
средата. 
 
 
 
 
 

 
5. Изчакайте 30 минути, докато разтвора подейства.  
6. Почистете BONECO U350 с помощта на четка за миене на съдове.  
 

7. Изплакнете вътрешната част на резервоара с чиста чешмяна вода. 
8. Поставете отново антибактериалната сребърна пръчка ISS 
A7017 Ionic Silver Stick® и водния филтър А250. 
 

 
 
 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ДИФУЗЕРА ОТ НАЛЕПИ 

 
Можете да използвате жълтата четка, прикрепена към BONECO 
U350, за да премахнете варовик или отложения от 
мембраната. 
 
 

 Не използвайте остри предмети или агресивни почистващи препарати за 
почистване на мембраната;  

Това може да повреди BONECO U350 и да анулира гаранцията! 
 
 
ИЗЧИСТВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
След приключване на почистването, изтрийте съобщението , като натиснете 
бутона и задържане за 2 секунди.  
 
     
СМЯНА НА ISS A7017 Ionic Silver Stick® антибактериалната сребърна пръчка 
 
Антибактериалната сребърна пръчка A7017 Ionic Silver Stick® предотвратява растежа на 
бактерии във водата и по този начин допринася значително за хигиената на уреда.      
ISS - Ionic Silver Stick® A7017 трябва да се подменя редовно - поне веднъж годишно. 
 
Дисплеят показва предстояща необходимост от подмяна на Ionic Silver Stick® с този 
символ: 

 
 
 

 



 

 

 
СМЯНА НА Ionic Silver Stick® 
1. Изключете BONECO U350 от захранването. 

Преди всяко почистване извадете щепсела от контакта. При неспазване на това 
предписание съществува опасност за здравето от възможен токов удар! 
 

2. Изпразнете резервоара 
 

3. Извадете старата A7017 Ionic Silver Stick® Антибактериална сребърна пръчка и я 
изхвърлете с обикновените си отпадъци. 

4. Сложете новата сребърна пръчка ISS® 
 
5. Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, 

за да изчистите символа за уведомяване. 

6. Можете също да закупите сребърна пръчка ISS®от 
вашия дилър на BONECO или от онлайн магазина  
www.tspbg.com 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модел BONECO U350 
Захранване 220 – 240 V, 50 Hz 
Консумация 110W 
Ниво на шум на макс. режим < 45 dB(A) 
Овлажняване до 500  мл/час 
Резервоар  5 литра 
За помещения до 80 м² / 200 м³ 
Размери (Д х Ш х В)  308 х 165 х 325 мм 
Тегло (празен) 2.74 кг 

 
Съхранение на U350 Boneco за продължителни периоди, когато не се използва. 
Почистете U350 Boneco, както е описано по-горе, подсушете го старателно и го 
поставете в опаковката му (препоръчваме да използвате оригиналната опаковка). 
Съхранявайте овлажнителят в сухо, помещение при температура от 18 до 25°С. 
 

 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.  

 
Съдържание на това ръководство за експлоатация има защитени авторски права. 

http://www.tspbg.com/

