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Predslov

Gratulujeme Vám k rozhodnutiu pre komfortný čistič vzduchu BONECO P2261

Vzduch v obytných a kancelárskych priestoroch je najčastejšie znečistený

• rozvíreným prachom,

• početnými domácimi nečistotami,

• cigaretovým dymom a rôznymi zápachmi,

• alergénmi, napríklad peľom, chlpmi domácich zvierat a roztočmi.

Znečistený vzduch v miestnosti spôsobuje rôzne zdravotné problémy -od malátnosti cez únavu

a nesústredenosť až po astmatické záchvaty, alergické reakcie a vážne ochorenia. Takéto zdravot-

né následky, ktorými trpí čoraz viac ľudí, sa označujú ako „Syndróm chorej budovy“

(Sick Building Syndrom).

Všeobecné informácie

Používanie čističa vzduchu nenahrádza pravidelné vetranie miestnosti. Čistič síce zlepšuje kva-

litu vzduchu v miestnosti, avšak neodstraňuje príčiny znečistenia vzduchu. Ak máte podozrenie, 

že na Vaše zdravotné ťažkosti majú vplyv kancelárske a bytové priestory, nechajte sa odborne 

lekársky vyšetriť a podrobte sa špeciálnym testom na škodliviny v tele. Podľa lekárskeho nálezu 

sa odporúča stavebno-biologický prieskum miestnosti.

Bezpečnostné upozornenia

• Pred použitím čističa si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

• Používajte čistič výhradne v miestnosti a dodržujte technické údaje. Používanie prístroja na 

iné účely, ako je určené, môže vážne ohroziť zdravie a život.

• Pripojte prístroj do elektrickej siete so striedavým prúdom. Parametre sa musia zhodovať 

s hodnotou uvedenou na štítku.

• Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo používania elektrických prístrojov, preto im treba 

venovať zvýšenú pozornosť ak sú v blízkosti čističa (obrázok 1).

• Osoby, ktoré sa neoboznámili s obsluhou, deti a osoby pod vplyvom liekov, alkoholu alebo 

návykových látok, nesmú so zariadením manipulovať, alebo ho smú obsluhovať len pod 

dozorom.

• Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, ak je poškodený prívodný kábel, pri poru-

che, po páde alebo inom poškodení prístroja (obrázok 2, 3).

• Zariadenie používajte len vtedy, ak je kompletne zložené.

• Opravy elektrických zariadení zverte vždy kvalifi kovanému servisu (obrázok 4). 

• Neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo.

• Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrými rukami a ani ťahaním za kábel!

• Umiestnite čistič na suchú rovnú plochu (obrázok 5).

• Prístroj nikdy neponárajte do vody a/alebo inej kvapaliny (obrázok 15)!

• Zariadenie umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu (obrázok 6).

• Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
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• Elektrický kábel nesmie byť vedený pod kobercom alebo inými predmetmi. Prístroj 

umiestnite tak, aby ste nezakopli o kábel.

• Prístroj nepoužívajte v priestore, kde sú horľavé materiály, plyny alebo výpary.

• Prístroj nevystavujte dažďu a nepoužívajte ho na vlhkých miestach.

• Nevkladajte cudzie predmety do zariadenia. Neblokujte prívod a vývod vzduchu.

• Neseďte, nestojte na prístroji, ani naň neumiestňujte ťažké predmety.

Poznámka:

V návode na použitie sú obzvlášť dôležité bezpečnostné upozornenia označené týmito 

symbolmi:

POZOR

Možnosť úrazu elektrickým prúdom. Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete 

pred:

•  údržbou a čistením, 

•  premiestňovaním zariadenia,

•  výmenou fi ltrov,

•  dlhším nepoužívaním prístroja.

OPATRNE

Možnosť poškodenia zariadenia alebo vzniku vecných škôd.
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Popis zariadenia:

Prístroj odfi ltruje najmenšie čiastočky nečistôt a tým zabezpečí zdravý vzduch doma alebo

v kancelárii. Jedinečný fi ltračný systém účinne zníži znečistenie vzduchu od peľu, prachu, 

zvieracích chlpov, roztočov, dymu, zápachov a zabezpečí klímu, v ktorej sa aj alergici môžu 

zhlboka nadýchnuť.

Znaky kvality

• HEPA fi lter (High Effi  ciency Particulate Air Filter) zabezpečuje maximálne možné zníženie 

množstva škodlivín. Zadrží až  99,97 % čiastočiek väčších ako 0,3 mikrometra (na porovna-

nie: hrot vlasu je široký 70 – 100 mikrometrov).

• Filter s aktívnym uhlím odstráni plynné škodliviny a tiež nepríjemné zápachy.

• Ionizátor vzduchu citeľne zlepší a osvieži vzduch.

• 3 výkonnostné stupne zaručujú optimálnu cirkuláciu vzduchu.

• Jednoduchá obsluha umožňuje vysoký užívateľský komfort. 

Funkcia ionizátora

Nečistoty a elektronické zariadenia, napríklad počítače alebo televízory, spôsobujú zníženie 

množstva záporných iónov vo vzduchu. 

Ak vo vzduchu nie je dostatočné množstvo záporných iónov, pociťujeme ho ako vydýchaný 

a zatuchnutý. Dodatočným doplnením chýbajúcich záporných iónov sa vzduch stane citeľne 

čistým a čerstvým. Záporné ióny sa naviažu na prachové čiastočky a vytvoria zhluky, ktoré sa 

ľahšie zachytia na HEPA fi ltri.

Vybalenie prístroja

Opatrne vybaľte prístroj z obalu a odstráňte plastový obal. 

Odporúčame: Originálny obal uchovajte pre skladovanie prístroja v čase, keď nebude používaný.

Upozornenie

Kvôli zachovanie účinnosti sú fi ltre zabalené v PE (polyetylénovom) obale. Pred 

použitím fi ltra v zariadení musíte toto PE vrecko odstrániť! Pozrite si prosím návod 

v časti „Výmena fi ltrov“.

Uvedenie prístroja do činnosti

• Vybaľte zariadenie z obalu a z HEPA fi ltra a uhlíkového fi ltra odstráňte plastový obal!

Diaľkový ovládač

Ventilátor

Prívod 
vzduchu

Sieťový 
kábel

HEPA fi lter

Predfi lter

Predný kryt

Výstup vzduchu

Obslužný panel

Aktívny 
uhlíkový
fi lter
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• Umiestnite čistič v miestnosti na dlážku alebo na suchú rovnú plochu.

• Horná časť prístroja nie je odkladací priestor!

• Nenechávajte deti v blízkosti zariadenia bez dozoru!

• Zabezpečte dobrý prístup k zariadeniu a dostatočný priestor na jeho obsluhu a čistenie.

• Skontrolujte si údaje z typového štítka: napájacie napätie a frekvencia v sieti sa musia 

zhodovať s miestnym napájacím napätím. Ak sa hodnoty nezhodujú, prístroj nezapínajte 

a poraďte sa s odborným servisom.

• Zariadenie môžete ovládať stlačením tlačidiel na ovládacom paneli alebo na diaľkovom 

ovládači.

Obsluha čističa BONECO P2261

A) Zapnutie

Jedným stlačením kombinovaného tlačidla (A) «ON/SPEED» (Zapnutie / Rýchlosť) 

zapnete zariadenie. 

B) Vypnutie

Jedným stlačením kombinovaného tlačidla (B) «OFF » (Vypnutie) zariadenie vypnete.

C) Nastavenie výkonu

Rozsvietená kontrolka prevádzky (C) označuje, ktorý výkonnostný stupeň je zvolený: 

«LO », «MID », «HI » (nízky, stredný, vysoký).

Opakovaným stláčaním kombinovaného tlačidla (A) «ON/SPEED» môžete nastaviť nasledovné 

úrovne:

•  Stupeň I  «LO » (nízky): veľmi tichý chod, určený na nočnú prevádzku,

•  Stupeň II  «MID» (stredný): dlhodobá prevádzka pri strednom prietoku vzduchu,

•  Stupeň III  «HI» (vysoký): rýchle čistenie pri strednom prietoku vzduchu.

D) Funkcia ionizátora

Ionizátor sa zapína stlačením tlačidla (D) «ION » a jeho funkčnosť signalizuje kontrolka (E).

E) Časovač

Časovač sa zapína stlačením tlačidla (F) «TIMER ». Týmto tlačidlom nastavíte požadovaný čas 

prevádzky na 1, 2, 4 alebo 8 hodín alebo časovač vypnete. Nastavenú dobu prevádzky signalizuje 

kontrolka (G).

Výmena filtrov

Pravidelná výmena fi ltrov je základným dôležitým predpokladom pre hygienickú, bezporuchovú 

prevádzku. 

B A C
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Odporúčané časové intervaly medzi výmenami sú presne určené. Vždy si poznačte dátum 

výmeny fi ltra.

• Predfi lter (a): nevymieňa sa.

 Filter jednoducho očistite od hrubej špiny mäkkou kefkou bez použitia vody.

• HEPA - fi lter (b): 

 vymieňa sa 1-krát za rok. HEPA fi lter pravidelne kontrolujte. Pri zreteľnom hnedom alebo 

šedom zafarbení fi ltra  alebo jeho viditeľnom zanesení (upchatí) treba výmenu uskutočniť 

podľa potreby skôr.

• Filter s aktívnym uhlím (c): 

 Vymieňa sa každých 3 až 6 mesiacov. Ak máte pochybnosti, kedy fi lter vymeniť, spoľahni-

te sa na svoj čuch:  zanesený (nasýtený) uhlíkový fi lter nepríjemne zapácha.

Postup pri výmene filtrov

• Vypnite zariadenie stlačením tlačidla «OFF ».

• Odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

• Položte čistič na zadnú stranu.

• Nadvihnite predný kryt v spodnej časti a odložte ho z prístroja (podľa obrázka 8).

• Vyberte predfi lter (a) z držiaka.

• Vyberte z prístroja HEPA fi lter a uhlíkový fi lter.

• Pri nových fi ltroch: pred ich vložením do prístroja z nich vždy odstráňte polyetylénový (PE) 

obal!

• Vložte do prístroja uhlíkový (c) a HEPA fi lter (b) podľa obrázka 9.

• Predfi lter (a) vložte do prístroja opačným postupom, akým ste ho z prístroja vybrali. Dávajte 

pritom pozor na to, aby ste spodné úchytky nasadili skôr ako horné. Až potom zatlačte všetky 

ostatné úchytky.

• Nasaďte predný kryt (podľa obrázka 10).

 

Výmena batérií v diaľkovom ovládači

Postupujte podľa obrázku 11. Pozrite si tiež vyobrazenie na zadnej časti diaľkového ovládača.

• Zatlačte poistnú západku «1» smerom doprava a potiahnite kryt batérie v smere «2».

• Vložte novú batériu (3V CR2032) do priestoru pre batériu. 

 Dajte pozor, aby označenie «+» smerovalo hore a zasuňte naspäť kryt batérie.

Čistenie a údržba

Pred čistením vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú vidlicu z elektrickej siete, aby ste 

zabránili prípadnému toku elektrického prúdu! 

Zariadenie nesmie nikdy prísť do priameho kontaktu s vodou! Nepoužívajte agresív-

ne čistiace prostriedky!

Postup pri čistení:

• Pred čistením vypnite prístroj (obrázok 12).

• Vytiahnite sieťovú vidlicu z elektrickej siete (obrázok 13).

• Kryt prístroja utrite vlhkou jemnou tkaninou, prípadne použite čistiaci prostriedok na plast. 

Nepoužívajte žiadne agresívne látky, ako sú kyseliny alebo riedidlá (obrázok 14).

• Prístroj čistite podľa možnosti po výmene fi ltrov.

• Zariadenie nesmie nikdy prísť do priameho kontaktu s vodou (obrázok 15).

a

b

c

8 9 10
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• Filtre sa tiež nesmú namáčať (obrázok 16). Pred čistením ich vyberte z prístroja.

Uskladnenie zariadenia

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, z prístroja vyberte HEPA a uhlíkový fi lter. Vyčistite 

zariadenie podľa vyššie spomínaného návodu, potom ho nechajte úplne vysušiť. Prístroj zabaľte 

(najlepšie do originálneho obalu) a odložte na suché, nie príliš horúce miesto.

 Likvidácia použitého zariadenia
Použité opotrebované zariadenie / batérie odovzdajte predajcovi na odbornú ekolo-

gickú likvidáciu. O ďalších zberných miestach sa informujte na príslušnom miestnom 

úrade alebo v zberni odpadu.

Záruka

Záručné podmienky sú upravené Obchodným zákonníkom.

• Obráťte sa s dôverou na Vášho odborného predajcu, ak sa na zariadení napriek kontrole 

kvality vyskytne akýkoľvek nedostatok.

• Pri uplatnení záruky je potrebné preukázať sa úplne vyplneným záručným listom a priložiť 

doklad o kúpe (kópiu).

Technické údaje: BONECO P2261

Napájanie ≈220 až 240 V / 50 Hz

Max. príkon 150 W

Prietok vzduchu – stupeň 3 130 m3/h

Určený pre priestory do 60 m2 / 150 m3

Rozmery 380 x 160 x 465 mm

Hmotnosť (prázdny prístroj) 3,9 kg

Hlučnosť – stupeň 1 25 dB (A)

Príslušenstvo HEPA fi lter

 Filter s aktívnym uhlím (uhlíkový fi lter)

Náhradné diely - príslušenstvo

Nižšie uvedené náhradné diely môžete získať u vášho predajcu a sami si ich v prístroji vymeniť.

V prístroji môžu byť použité iba originálne diely dodávané výrobcom zariadena.

HEPA fi lter:  kód tovaru A7014

Aktívny uhlíkový fi lter: kód tovaru A7015

ACI D
ACID
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Právne upozornenia

Zariadenie je certifi kované podľa noriem Európskej únie (CE) a zodpovedajúcim smerniciam 

• 73/23/EHS pre elektrickú bezpečnosť

• 89/336/EHS a 92/31/EHS pre elektromagnetickú kompatibilitu.

Technické zmeny vyhradené. Návod je chránený autorským zákonom.

Pri akýchkoľvek iných problémoch využite INFOLINKU:  02/43 42 95 02

Záručný a pozáručný servis: CENTRUM ZDRAVIA 

 Radničné námestie 7/C  

 821 05  Bratislava-Prievoz 

 www.centrumzdravia.sk 

 

Dovoz a distribúcia v SR: Interpharm Slovakia, a.s. 

 Uzbecká 18/A, 821 06  Bratislava

 Tel.: 02/40 200 400

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky sa riadia Obchodným zákonníkom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a poruchy zapríčinené nevhodnou manipuláciou, pádom 

zariadenia, nerešpektovaním návodu na použitie a/alebo vykonaním zmien na prístroji treťou 

osobou.

Reklamácia môže byť uznaná len po predložení úplne vyplneného a predajcom potvrdeného 

Záručného listu a po predložení dokladu o zaplatení (alebo jeho kópiou).

Dátum predaja:

Výrobné číslo: 

Predajca:

(odtlačok pečiatky)

Záručná oprava vykonaná dňa: 

Pozáručná oprava vykonaná dňa: 

Poznámky:

Záručný a pozáručný servis:
CENTRUM ZDRAVIA
Radničné nám. 7/C
821 05 Bratislava-Prievoz
Tel.: 02/43 42 95 02 (04)

www.centrumzdravia.sk
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