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cz PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

1 Držadlo vodní nádrže
2 Otvor pro rozprašovač
3 Vodní nádrž
4 Ionic Silver Stick®

5 Membrána
6 Dotykový displej
7 Otvor pro odvápňovací patronu
8 Odvápňovací patrona
9 Víko tanku
10 Čisticí kartáč
11 Aromatická zásuvka
12 Boneco U700

1

2

6

4

5

9

8

7

10

11

12

3

1 Držadlo nádrže na vodu
2 Výstup hmly (aerosolu)
3 Nádrž na vodu
4 Antibakteriálna tyčinka Ionic Silver Stick®

5 Membrána rozprašovača
6 Dotykový displej
7 Otvor nádrže pre odvápňovací filter
8 Odvápňovací filter
9 Uzáver nádrže
10 Kefka na čistenie
11 Zásobník aromatických prísad
12 Základňa prístroja U700

prehľad a Názvy dielov
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czTECHNICKÉ ÚDAJE

* při provozu s předehříváním

Technické údaje

Síťové napětí 230 V / 50 Hz

Příkon 45 W / 180 W*

Zvlhčovací výkon až 600 g/h*

Vhodný pro velikosti místností až 80 m²

Kapacita 8 l

Rozměry D x Š x V 325×190×360 mm

Vlastní hmotnost 4.6 kg

Hlučnost při provozu <25 dB(A)
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* při provozu s předehříváním

Technické údaje

Síťové napětí 230 V / 50 Hz

Příkon 45 W / 180 W*

Zvlhčovací výkon až 600 g/h*

Vhodný pro velikosti místností až 80 m²

Kapacita 8 l

Rozměry D x Š x V 325×190×360 mm

Vlastní hmotnost 4.6 kg

Hlučnost při provozu <25 dB(A)

technické údaje

Sieťové napätie    230 V/50 Hz

Príkon    45 W/180 W*

Zvlhčovací výkon   až 600 g/h*

Vhodný pre veľkosť miestnosti   až 80 m2

Kapacita    8 litrov

Rozmery D × Š × V   325 × 190 × 360 mm

Hmotnosť prázdneho prístroja   4,6 kg

Hlučnosť pri prevádzke   <25 dB(A)

* pri prevádzke s ohrievaním
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ROZSAH DODÁVKY

BONECO U700 Odvápňovací prášek 
 «CalcOff»

Ionic Silver Stick®

CD s návody v dalších ja-
zycích

Odvápňovací patrona A7531

Gratulujeme Vám k  zakoupení přístroje BONECO U700. 
Výkonný ultrazvukový rozprašovač udržuje vzdušnou vlh-
kost stále na příjemné úrovni. 

Přístroj BONECO U700 je navržen pro nekomplikovaný, 
plně automatický provoz. Všechny vlastnosti je však 
možné přizpůsobit Vašim preferencím a  požadavkům. 
Tento návod Vám ukáže, jak si můžete vytvořit vlastní 
klima, ve kterém se budete cítit dobře.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VLHKOSTI VZDUCHU
Správná vlhkost vzduchu je pro naše zdraví velmi důle-
žitá. Suchý vzduch v interiéru vede v zimě k popraskané, 
svědivé pokožce. Člověk pociťuje sucho v očích a krku, 
pocit pohody výrazně klesá. To platí nejen pro dospělé, 
ale ještě více pro kojence, malé děti a dokonce domácí 
zvířata. Suché sliznice v  zimě zvyšují naši náchylnost 
k nachlazení a jiným infekcím.

S přístrojem BONECO U700 jsou tyto problémy minulostí. 
Jeho inteligentní automatika udržuje vzduch čistý a jeho 
vlhkost stále na ideální úrovni – dokonce i  ve velkých 
místnostech s plochou až 80 metrů čtverečních.

Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.

NÁVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu prístroja BONECO U700. Vý-
konný ultrazvukový rozprašovač udržiava vzdušnú vlhkosť 
stále na príjemnej úrovni.

Prístroj BONECO U700 je navrhnutý na nekomplikovanú, 
úplne automatickú prevádzku. Všetky vlastnosti je však 
možné prispôsobiť Vašim potrebám a požiadavkám. Tento 
návod Vám ukáže, ako si môžete vytvoriť vlastnú klímu, 
v ktorej sa budete cítiť dobre.

Čo Je doBrÉ vedieŤ o vlhKoSti vzduchu 
Správna vlhkosť vzduchu je pre naše zdravie veľmi dôleži-
tá. Suchý vzduch v interiéri spôsobuje v zime popraskanú, 
svrbiacu pokožku. Človek pociťuje sucho v očiach a v krku, 
pocit pohody výrazne klesá. To platí nielen pre dospelých, 
ale ešte viac pre dojčatá, malé deti a dokonca pre domáce 
zvieratá. Suché sliznice v zime zvyšujú našu náchylnosť 
k nachladnutiu a iným infekciám.

S prístrojom BONECO U700 sú tieto problémy minulosťou. 
Inteligentná automatika zvlhčovača udržiava vzduch čistý 
a jeho vlhkosť stále na ideálnej úrovni – dokonca aj vo veľ-
kých miestnostiach s plochou až 80 metrov štvorcových. 

Novo získaného pohodlia sa už nebudete chcieť vzdať.

oBSah BaleNia

Zvlhčovač BONECO U700

Antimikrobiálna tyčinka
Ionic Silver Stick®

CD s návodmi v ďalších
jazykoch

Odvápňovací prášok
„CalcOff“

Odvápňovací filter A7531
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ROZSAH DODÁVKY

BONECO U700 Odvápňovací prášek 
 «CalcOff»

Ionic Silver Stick®

CD s návody v dalších ja-
zycích

Odvápňovací patrona A7531

Gratulujeme Vám k  zakoupení přístroje BONECO U700. 
Výkonný ultrazvukový rozprašovač udržuje vzdušnou vlh-
kost stále na příjemné úrovni. 

Přístroj BONECO U700 je navržen pro nekomplikovaný, 
plně automatický provoz. Všechny vlastnosti je však 
možné přizpůsobit Vašim preferencím a  požadavkům. 
Tento návod Vám ukáže, jak si můžete vytvořit vlastní 
klima, ve kterém se budete cítit dobře.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VLHKOSTI VZDUCHU
Správná vlhkost vzduchu je pro naše zdraví velmi důle-
žitá. Suchý vzduch v interiéru vede v zimě k popraskané, 
svědivé pokožce. Člověk pociťuje sucho v očích a krku, 
pocit pohody výrazně klesá. To platí nejen pro dospělé, 
ale ještě více pro kojence, malé děti a dokonce domácí 
zvířata. Suché sliznice v  zimě zvyšují naši náchylnost 
k nachlazení a jiným infekcím.

S přístrojem BONECO U700 jsou tyto problémy minulostí. 
Jeho inteligentní automatika udržuje vzduch čistý a jeho 
vlhkost stále na ideální úrovni – dokonce i  ve velkých 
místnostech s plochou až 80 metrů čtverečních.

Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.

NÁVOD
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SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ
Přístroj BONECO U700 uvolní za hodinu do vzduchu více 
než půl litru vody. Proto je důležité, aby byl přístroj posta-
ven na správném místě.

 Nestavte přístroj BONECO U700 přímo na podlahu, 
protože vlhkost mlhy může poškodit její povrch, na-
příklad u parket nebo choulostivých koberců.

• Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn asi 30 centimetrů 
od nejbližší stěny.

• Nesměřujte mlhu na stěnu, rostliny, nábytek nebo jiné 
předměty, aby nebyly poškozeny kondenzovanou vo-
dou. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm.

SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚSprávNe uMieStNeNie prÍStroJa

SprávNÉ uMieStNeNie 
Prístroj BONECO U700 uvoľní za hodinu do vzduchu viac 
než pol litra vody. Preto je dôležité, aby bol zvlhčovač 
umiestnený na správnom mieste.

Neumiestňujte prístroj BONECO U700 priamo na dláž-
ku, pretože vlhkosť hmly môže poškodiť jej povrch, 
napríklad parkety alebo citlivé koberce.

Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený asi 30 centimet-
rov od najbližšej steny. 

Nesmerujte hmlu na stenu, rastliny, nábytok alebo iné 
predmety, aby neboli poškodené kondenzovanou vodou. 
Dodržujte vzdialenosť najmenej 50 cm. 

7
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PŘÍPRAVA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY
Přístroj BONECO U700 se dodává s odvápňovací patronou 
A7531. Granulát, který obsahuje, se musí po dobu 24 ho-
din před uvedením do provozu namáčet, aby fungoval 
s maximálním účinkem.

1. Vyšroubujte patronu z přístroje.

2. Vložte patronu s krytem na 24 hodin do vhodné nádoby 
se studenou vodou z vodovodu. Patrona musí být zcela 
ponořená do vody.

3. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.

4. Pokračujte v návodu na straně 203.

VÝMĚNA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY
Patrona musí být vyměněna každé 2 až 3 měsíce. U velmi 
tvrdé vody může být výměna nutná ještě dříve. Bílý se-
diment kolem přístroje je bezpečným znamením, že je 
patrona vypotřebovaná. Náhradní patronu zakoupíte 
u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem in-
ternetovém obchodě na adrese www.boneco.com

1. Novou patronu namáčejte 24 hodin, jak je uvedeno 
vlevo.

2. Odstraňte kryt staré patrony a zlikvidujte ji s běžným 
domácím odpadem.

3. Našroubujte kryt na novou, namočenou patronu.

4. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.

prÍprava odvápňovacieho Filtra

prÍprava odvápňovacieho Filtra
Prístroj BONECO U700 sa dodáva s odvápňovacím filtrom 
A7531. Živicový granulát, ktorý filter obsahuje, sa musí na-
máčať po dobu 24 hodín pred uvedením do prevádzky, aby 
fungoval s maximálnym účinkom. 

1. Z uzáveru nádržky na vodu odskrutkujte filter.

2. Vložte filter na 24 hodín do vhodnej nádoby so stude-
nou vodou z vodovodu. Filter musí byť úplne ponorený 
do vody.

vÝMeNa celÉho odvápňovacieho Filtra 
Filter musí byť vymenený každé 2 až 3 mesiace. Pri veľmi 
tvrdej vode môže byť výmena nutná ešte skôr. Biely po-
prašok v okolí prístroja je bezpečným znamením, že filter 
je vyčerpaný. Náhradný filter zakúpite u špecializovaného 
predajcu BONECO.

1. Vybaľte nový odvápňovací filter z balenia (obr. N).

2. Z uzáveru nádržky odskrutkujte starý filter (obr. A) 
a zlikvidujte ho s bežným domácim odpadom (obr. M). 

3. Nový filter namáčajte vo vode 24 hodín (obr. K), ako je 
uvedené vľavo. Na uzáver nádržky naskrutkujte nový 
namočený filter (obr. L).

4. Uzáver nádržky s filtrom poriadne naskrutkujte 
na nádržku na vodu.

3. Naskrutkujte odvápňovací filter na uzáver nádržky 
na vodu a uzáver pevne naskrutkujte na nádržku.

4. Pokračujte podľa návodu na strane 10.

8
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PŘÍPRAVA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY
Přístroj BONECO U700 se dodává s odvápňovací patronou 
A7531. Granulát, který obsahuje, se musí po dobu 24 ho-
din před uvedením do provozu namáčet, aby fungoval 
s maximálním účinkem.

1. Vyšroubujte patronu z přístroje.

2. Vložte patronu s krytem na 24 hodin do vhodné nádoby 
se studenou vodou z vodovodu. Patrona musí být zcela 
ponořená do vody.

3. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.

4. Pokračujte v návodu na straně 203.

VÝMĚNA ODVÁPŇOVACÍ PATRONY
Patrona musí být vyměněna každé 2 až 3 měsíce. U velmi 
tvrdé vody může být výměna nutná ještě dříve. Bílý se-
diment kolem přístroje je bezpečným znamením, že je 
patrona vypotřebovaná. Náhradní patronu zakoupíte 
u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem in-
ternetovém obchodě na adrese www.boneco.com

1. Novou patronu namáčejte 24 hodin, jak je uvedeno 
vlevo.

2. Odstraňte kryt staré patrony a zlikvidujte ji s běžným 
domácím odpadem.

3. Našroubujte kryt na novou, namočenou patronu.

4. Vložte patronu do přístroje BONECO U700.

8

vÝMeNa graNulátu v odvápňovacoM Filtri
Odvápňovací filter Boneco nemusíte meniť celý, stačí vý-
mena živicového granulátu. V balení náhradného granulá-
tu A7533 sa nachádzajú 3 dávky granulátu a príslušenstvo 
na jednoduché naplnenie filtra.
1. Odoberte zo základne nádržku a odskrutkujte uzáver 

nádržky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. 
Odvápňovací filter sa nachádza na vnútornej strane 
uzáveru nádržky. 

2. Odskrutkujte z uzáveru nádržky odvápňovací filter otá-
čaním proti smeru hodinových ručičiek (obr. A). Pozor: 
uzáver nádržky na vodu NEODHADZUJTE!

3. Otvorte odvápňovací filter (obr. B).
4. Zlikvidujte starý granulát s bežným domácim odpadom 

(obr. C). Pozor: Živica vysypaná na hladkú dlážku môže 
byť veľmi klzká!

5. Do stredového otvoru odvápňovacieho filtra vložte ružo-
vú polystyrénovú zátku (obr. D), dodanú v balení s ná-
hradným granulátom A7533(3). 

6. Presypte obsah vrecka s náhradným granulátom do do-
daného plastového pohárika (obr. E).

7. Prázdny odvápňovací filter s vloženou zátkou nastrčte 
na plastový pohárik (obr. F).

8. Otočte odvápňovací filter s plastovým pohárikom a po-
trasením presypte všetok granulát do odvápňovacieho 
filtra (obr. G).

9. Odstráňte z filtra plastový pohárik a ružovú polystyréno-
vú zátku (obr. H) a odložte si ich na neskoršie použitie. 
Balenie náhradného granulátu obsahuje 3 dávky (obr. I). 

10. Uzatvorte odvápňovací filter (obr. J).
11. Naplnený odvápňovací filter namáčajte vo vode 24 

hodín (obr. K). Živica musí absorbovať vodu, aby sa do-
siahol plný odvápňovací výkon.

12. Odvápňovací filter naskrutkujte na uzáver nádrže 
(obr.  L). Uzáver nádržky s namontovaným odvápňo-
vacím filtrom pevne naskrutkujte na nádržku na vodu! 
Nádržku na vodu umiestnite na základňu prístroja.

9
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5
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6

Pro zapnutí přístroje BONECO U700 klepněte na .Naplňte do nádrže studenou vodovodní vodu.

Nasměrujte mlhu do otevřeného prostoru.

Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Pro vypnutí modrého dekoračního světla klepněte 
krátce na .

Pro úplné vypnutí přístroje BONECO U700 klepněte 
znovu na .

204

cz ÚDAJE NA DISPLEJI

Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji

Symbol Význam

Aktuální nebo požadovaná vlhkost vzduchu 206

Plně automatický provoz 206

Topení aktivováno 207

Časovač aktivní 208

Hodnota uvádí aktuální vlhkost vzduchu 206

Hodnota uvádí požadovanou vlhkost vzduchu 206

Symbol Požadovaná činnost

Doplňte vodu 209

Vyměňte vodu v přístroji 209

Výměna Ionic Silver Stick® 211

Je potřeba provést čištění 210

1. Naplňte nádrž studenou vodou z vodovodu.

4. Nasmerujte hmlu do otvoreného priestoru. 5. Na vypnutie modrého dekoračného svetla podržte 
krátko 

6. Na úplné vypnutie prístroja BONECO U700 sa dotknite 
tlačidla 

2. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky. 3. Na zapnutie prístroja BONECO U700 sa dotknite tla-
čidla .

uvedeNie do prevádzKy a vypNutie
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cz ÚDAJE NA DISPLEJI

Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji

Symbol Význam

Aktuální nebo požadovaná vlhkost vzduchu 206

Plně automatický provoz 206

Topení aktivováno 207

Časovač aktivní 208

Hodnota uvádí aktuální vlhkost vzduchu 206

Hodnota uvádí požadovanou vlhkost vzduchu 206

Symbol Požadovaná činnost

Doplňte vodu 209

Vyměňte vodu v přístroji 209

Výměna Ionic Silver Stick® 211

Je potřeba provést čištění 210

Prehľad všetkých údajov zobrazovaných na displeji

Aktuálna alebo požadovaná vlhkosť vzduchu              13 Doplňte vodu                 16

požadovaná činnosť 

Úplne automatická prevádzka               13 Vymeňte vodu v prístroji                16

Zapnutý ohrev                14 Výmeňte Ionic Silver Stick®                18

Časovač aktívny                15 Je potrebné vyčistenie prístroja               17

Hodnota aktuálnej vlhkosti vzduchu                13

Hodnota požadovanej vlhkosti vzduchu               13
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czPANEL TLAČÍTEK

Panel tlačítek na přístroji

Symbol Funkce

Zapnutí/vypnutí topení 207

Vyvolání funkce časovače 208

Změna vlhkosti vzduchu 206

Automatický režim 206

Regulace výkonu 206

Zapnutí a vypnutí přístroje / spuštění čištění 210

206

cz

ULOŽENÍ NASTAVENÍ
Přístroj BONECO U700 při vypnutí ukládá naposled po-
užitá nastavení. Je-li však přístroj na několik sekund 
odpojen od elektrické sítě, spustí se v každém případě 
v režimu .

AUTOMATICKÝ REŽIM
V režimu  se zvlhčování reguluje automaticky a vlh-
kost vzduchu je nastavena na 50 %. Jakmile jsou však 
vlhkost vzduchu nebo rozprašovač řízeny ručně, je režim 

 opuštěn.

Pro novou aktivaci režimu  klepněte jednou na 
symbol .

Topení lze zapínat nebo vypínat, aniž přístroj opustí režim 
. Režim  zůstává aktivní také při nastavení 

časovače.

REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU
Vlhkost vzduchu lze nastavit od 30 % do 70 %. V nasta-
vení „Co“ (pro „Continuous“ (tj. trvalý)) pracuje rozprašo-
vač bez ohledu na naměřenou vlhkost vzduchu – vypne 
se tedy teprve v  okamžiku, kdy je nádrž prázdná nebo 
přístroj vypnut.

1. Klepněte na symbol . Zobrazení aktuální vlhkosti 
vzduchu bliká.

2. Pokud zobrazení bliká, klepněte znovu na symbol , 
až je nastavena požadovaná vlhkost vzduchu.

Po několika sekundách je hodnota uložena. Zobrazení již 
nebliká.

REGULACE VÝKONU
1. Klepněte vícekrát na symbol , až se na displeji zob-

razí požadovaný stupeň. 

Symbol na displeji ukazuje, který ze tří stupňů (nízký/
střední/vysoký) byl zvolen:

VLHKOST VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

Zapnutie/vypnutie ohrevu      14

Panel dotykových tlačidiel na prístroji

Funkcia

Vyvolanie funkcie časovača       15

Zmena vlhkosti vzduchu       13

Automatický režim        13

Regulácia výkonu       13

Zapnutie a vypnutie prístroja/Spustenie režimu čistenia    17

paNel tlaČidiel
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vlhkost vzduchu nebo rozprašovač řízeny ručně, je režim 

 opuštěn.

Pro novou aktivaci režimu  klepněte jednou na 
symbol .

Topení lze zapínat nebo vypínat, aniž přístroj opustí režim 
. Režim  zůstává aktivní také při nastavení 

časovače.

REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU
Vlhkost vzduchu lze nastavit od 30 % do 70 %. V nasta-
vení „Co“ (pro „Continuous“ (tj. trvalý)) pracuje rozprašo-
vač bez ohledu na naměřenou vlhkost vzduchu – vypne 
se tedy teprve v  okamžiku, kdy je nádrž prázdná nebo 
přístroj vypnut.

1. Klepněte na symbol . Zobrazení aktuální vlhkosti 
vzduchu bliká.

2. Pokud zobrazení bliká, klepněte znovu na symbol , 
až je nastavena požadovaná vlhkost vzduchu.

Po několika sekundách je hodnota uložena. Zobrazení již 
nebliká.

REGULACE VÝKONU
1. Klepněte vícekrát na symbol , až se na displeji zob-

razí požadovaný stupeň. 

Symbol na displeji ukazuje, který ze tří stupňů (nízký/
střední/vysoký) byl zvolen:

VLHKOST VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČvlhKoSŤ vzduchu a rozprašovaČ

uložeNie NaStaveNÍ
Prístroj BONECO U700 si pri vypnutí zapamätá naposledy 
použité nastavenia. Avšak ak je prístroj na niekoľko se-
kúnd odpojený od elektrickej siete, spustí sa po zapnutí 
v režime auto.

autoMaticKÝ režiM
V režime auto sa zvlhčovanie reguluje automaticky a vlh-
kosť vzduchu je nastavená na 50 %. Hneď ako bude po-
žadovaná vlhkosť alebo intenzita zvlhčovania nastavená 
ručne, bude režim auto vypnutý.

Pre novú aktiváciu režimu auto sa 1 krát dotknite 
tlačidla .

Ohrev hmly (aerosolu) je možné zapínať a vypínať bez 
toho, aby prístroj opustil režim auto. Automatický režim 
ostáva aktívny tiež pri nastavení časovača.

regulácia vlhKoSti vzduchu
Vlhkosť vzduchu je možné nastaviť od 30 % do 70 % re-
latívnej vlhkosti vzduchu. Pri nastavení „Co“ (podľa „Con-
tinuous“ (tzn. trvalý)) pracuje rozprašovač bez ohľadu na 
nameranú vlhkosť vzduchu – zvlhčovanie sa teda vypne 
až keď je nádrž prázdna alebo je prístroj vypnutý. 

1. Dotknite sa tlačidla . Zobrazenie aktuálnej vlhkosti 
vzduchu bliká. 

2. Pokým zobrazenie bliká, dotknite sa znovu tlačidla , 
až kým je nastavená vami požadovaná vlhkosť vzduchu. 

Po niekoľkých sekundách je hodnota zapamätaná. Zobra-
zenie prestane blikať.

regulácia vÝKoNu
1. Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa na displeji 

zobrazí požadovaný stupeň. 

Symbol na displeji ukazuje, ktorý z 3 stupňov (nízky(L)/ 
stredný (M)/vysoký (H)) bol vybraný:
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ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPENÍ
Přístroj BONECO U700 je vybaven zapínatelným topením. 
Ohřívá mlhu při výstupu na cca 35 °C, takže udržuje pří-
jemnou teplotu místnosti. 

Několik minut trvá, než topení dosáhne plného výkonu.

1. Pro zapnutí nebo vypnutí topení klepněte jednou na 
symbol .

VYPNUTÍ DEKORAČNÍHO SVĚTLA
Přístroj BONECO U700 se vypíná dvoustupňovým postu-
pem (viz stranu 203).

1. Pro vypnutí modrého dekoračního světla klepněte 
krátce na tlačítko . Přístroj však běží dále.

2. Pro přepnutí přístroje BONECO U700 do pohotovost-
ního režimu znovu klepněte na tlačítko . Nyní se již 
vzduch nezvlhčuje a displej se vypne.

V tmavém prostředí (například v noci v ložnici) se světlost 
displeje automaticky snižuje. Pro nerušený spánek tedy 
pouze stačí vypnout dekorační světlo.

AROMATICKÁ ZÁSUVKA
Do aromatické zásuvky na zadní straně přístroje BONECO 
U700 můžete přidávat běžné aromatické látky pro zvlh-
čovač vzduchu.

1. Pro odblokování aromatickou zásuvku krátce stisk-
něte.

 Aromatické látky v žádném případě nedávejte přímo 
do vodní nádrže nebo do vodní vaničky; přístroj BO-
NECO U700 by se tím poškodil a záruka by zanikla!

KOMFORTNÍ FUNKCE A DEKORAČNÍ SVĚTLO

208

cz

Funkcí časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO 
U700 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vy-
pnutí).

Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automa-
ticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci používejte 
např. pro aktivaci BONECO U700 před Vaším návratem, 
aby na Vás doma čekalo optimální klima.

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ
1. Zapněte přístroj BONECO U700.

2. Zvolte požadovaná nastavení.

3. Klepněte vícekrát na symbol , až se zobrazí požado-
vaná doba provozu. 

Přístroj BONECO U700 bude nyní pracovat po zvolenou 
dobu a poté se automaticky vypne.

4. Pro předčasnou deaktivaci časovače vypnutí přístroj 
BONECO U700 vypněte a  podle potřeby znovu za-
pněte.

NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ
1. Vypněte přístroj BONECO U700.

2. Klepněte vícekrát na symbol , až se zobrazí požado-
vaná pohotovostní doba.

BONECO U700 se po definované době zapne a pracuje ve 
zvoleném nastavení.

3. Pro předčasnou deaktivaci časovače zapnutí přístroj 
BONECO U700 zapněte a  podle potřeby znovu vy-
pněte.

FUNKCE ČASOVAČEKoMFortNÉ FuNKcie a deKoraČNÉ oSvetleNie

zapNutie a vypNutie ohrievaNia
Prístroj BONECO U700 umožňuje zvlhčovanie ohriatou 
hmlou. Po zapnutí funkcie ohrievania má hmla na výstupe 
zo zvlhčovača teplotu približne 35 °C, takže udržiava prí-
jemnú teplotu miestnosti. 

Po zapnutí funkcie trvá niekoľko minút, než ohrev dosiah-
ne plný výkon. 

1. Na zapnutie alebo vypnutie ohrievania sa 1 krát dotkni-
te tlačidla .

vypNutie deKoraČNÉho Svetla
Prístroj BONECO U700 sa vypína dvojstupňovým postu-
pom (pozri stranu 10). 

1. Na vypnutie modrého dekoračného svetla sa dotknite 
tlačidla . Prístroj je však stále v prevádzke. 

2. Na prepnutie prístroja BONECO U700 do pohotovostné-
ho režimu sa znovu dotknite tlačidla . Teraz sa už 
vzduch nezvlhčuje a displej sa vypne. 

V tmavom prostredí (napríklad v noci v spálni) sa svetlosť 
displeja automaticky znižuje. Pre nerušený spánok teda 
stačí iba vypnú dekoračné svetlo.

záSoBNÍK aroMaticKÝch prÍSad
Do zásobníka aromatických prísad na zadnej strane prí-
stroje BONECO U700 môžete pridávať bežné aromatické 
látky.

1. Na uvoľnenie zásobníka ho krátko stlačte.

Aromatické látky v žiadnom prípade nedávajte priamo 
do nádrže na vodu alebo do vodnej vaničky v základni 
prístroja; prístroj BONECO U700 by sa tým poškodil 
a záruka by zanikla!
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Funkcí časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO 
U700 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vy-
pnutí).

Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automa-
ticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci používejte 
např. pro aktivaci BONECO U700 před Vaším návratem, 
aby na Vás doma čekalo optimální klima.

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ
1. Zapněte přístroj BONECO U700.

2. Zvolte požadovaná nastavení.

3. Klepněte vícekrát na symbol , až se zobrazí požado-
vaná doba provozu. 

Přístroj BONECO U700 bude nyní pracovat po zvolenou 
dobu a poté se automaticky vypne.

4. Pro předčasnou deaktivaci časovače vypnutí přístroj 
BONECO U700 vypněte a  podle potřeby znovu za-
pněte.

NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ
1. Vypněte přístroj BONECO U700.

2. Klepněte vícekrát na symbol , až se zobrazí požado-
vaná pohotovostní doba.
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3. Pro předčasnou deaktivaci časovače zapnutí přístroj 
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pněte.

FUNKCE ČASOVAČEFuNKcia ČaSovaČa

Funkciou časovača môžete určiť, ako dlho má byť zvlhčo-
vač Boneco U700 v prevádzke, kým sa automaticky vypne 
(časovač vypnutia).

Alebo môžete určiť, po akom čase sa prístroj automaticky 
zapne (časovač zapnutia). Túto funkciu používajte napr. na 
zapnutie zvlhčovača Boneco U700 pred Vašim návratom, 
aby Vás doma čakala optimálna klíma. 

NaStaveNie ČaSovaČa vypNutia
1. Zapnite prístroj BONECO U700. 

2. Zvoľte požadované nastavenia. 

3. Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa zobrazí po-
žadovaná doba prevádzky. 

Prístroj BONECO U700 bude teraz pracovať po zvolenú 
dobu a potom sa automaticky vypne. 

4. Na predčasné zrušenie funkcie časovača vypnutia prí-
stroj BONECO U700 vypnite a podľa potreby ho znovu 
zapnite.

NaStaveNie ČaSovaČa zapNutia
1. Vypnite prístroj BONECO U700. 

2. Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa zobrazí po-
žadovaná pohotovostná doba.

Boneco U700 sa po nastavenej dobe zapne a bude praco-
vať v zvolenom nastavení.

3. Na predčasné zrušenie funkcie časovača zapnutia 
zvlhčovač Boneco U700 zapnite a podľa potreby ho 
znova vypnite.
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POKYNY K ÚDRŽBĚ
S delší dobou provozu se výkon Ionic Silver Stick® snižuje 
a vnitřní součásti přístroje BONECO U700 se zavápňují. 
Odstátá voda může navíc negativně působit na hygienu 
a vydávat nepříjemný zápach. Pravidelná údržba a pra-
videlné čištění jsou proto předpokladem hygienického 
a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality 
vzduchu a vody a doby provozu.

Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.

 Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel 
ze zásuvky.

Interval Činnost

Denně Kontrola hladiny vody, případně doplnění vody

Od 1 týdne bez provozu Vyprázdnění a vyčištění BONECO U700

Každé 2 týdny Vyčištění vodní vaničky a vodní nádrže

Ročně Výměna Ionic Silver Stick®

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

poKyNy K ÚdržBe
Po dlhšom čase prevádzky sa výkon antimikrobiálnej strie-
bornej ionizačnej tyčinky Ionic Silver Stick® znižuje a vnú-
torné časti prístroja BONECO U700 sa zavápňujú. Odstáta 
voda môže naviac negatívne pôsobiť na hygienu a vydávať 
nepríjemný zápach. Pravidelná údržba a pravidelné čiste-
nie sú preto predpokladom hygienickej a bezporuchovej 
prevádzky. 

Doporučené intervaly čistenia a údržby sa líšia podľa kva-
lity vzduchu a vody a doby prevádzky. 

Pre vonkajšie čistenie používajte mäkkú, vlhkú handričku. 

Pred každým čistením sa musí odpojiť sieťový kábel 
od elektrickej siete.

ČiSteNie a ÚdržBa

Kontrola hladiny vody, prípadne doplnenie vody Denne 

Činnosť

Vyprázdnenie a vyčistenie BONECO U700 Po 1 týždni bez prevádzky 

Vyčistenie vodnej vaničky a nádržky na vodu Každé 2 týždne

Výmena ionizačnej striebornej tyčinky Ionic Silver Stick® Ročne 
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POKYNY K ÚDRŽBĚ
S delší dobou provozu se výkon Ionic Silver Stick® snižuje 
a vnitřní součásti přístroje BONECO U700 se zavápňují. 
Odstátá voda může navíc negativně působit na hygienu 
a vydávat nepříjemný zápach. Pravidelná údržba a pra-
videlné čištění jsou proto předpokladem hygienického 
a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality 
vzduchu a vody a doby provozu.

Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.

 Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel 
ze zásuvky.

Interval Činnost

Denně Kontrola hladiny vody, případně doplnění vody

Od 1 týdne bez provozu Vyprázdnění a vyčištění BONECO U700

Každé 2 týdny Vyčištění vodní vaničky a vodní nádrže

Ročně Výměna Ionic Silver Stick®

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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FUNKCE ČIŠTĚNÍ
Přístroj BONECO U700 je vybaven odvápňovací funkcí. 
Potřebujete pouze sáček BONECO CalcOff. Tento sáček 
je součástí dodávky přístroje. Další sáčky CalcOff zakou-
píte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem 
internetovém obchodě na adrese www.boneco.com.

Přístroj BONECO U700 tímto symbolem ukazuje, že od-
vápnění je nutné:

PRACOVNÍ POSTUP
Během odvápnění běží rozprašovač vždy po dobu 
5 sekund a následně 10 minut nepracuje. Tento postup se 
opakuje, až doba čištění uplyne. Dobu čištění lze nastavit 
od 1 do 9 hodin. V zásadě platí: Čím delší postup čištění, 
tím lepší výsledky.

ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE
1. Vyprázdněte vodní vaničku a vodní nádrž.

2. Odstraňte Ionic Silver Stick®.

3. Obsah 1 sáčku CalcOff rozmíchejte s 1 litrem vody a 
směs nalijte do vodní vaničky.

4. Vypněte přístroj BONECO U700.

5. Symbol   podržte stisknutý po dobu 3 sekund. Od-
vápnění je zahájeno.

6. Pro nastavení požadované doby čištění klepněte více-
krát na symbol . Doba trvání čištění se zvyšuje po 
hodinách (max. 9 hodin).

Na displeji bliká symbol pro režim čištění. Po uplynutí 
doby čištění se přístroj BONECO U700 automaticky vy-
pne.

7. Vyprázdněte vodní vaničku a naplňte vodní nádrž vo-
dovodní vodou.

Symbol čištění zhasne. Přístroj BONECO U700 je opět 
připraven k provozu.

ODSTRANĚNÍ VÁPENNÝCH USAZENIN
Odolné vápenné usazeniny na membráně lze odstranit 
žlutým kartáčem, který je uložen uvnitř přístroje BONECO 
U700.

 Pro čištění membrány v  žádném případě nepouží-
vejte ostré předměty nebo agresivní čisticí pro-
středky; přístroj BONECO U700 by se tím mohl po-
škodit a záruka by zanikla!

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO K AMENEodStráNeNie vodNÉho KaMeňa

FuNKcia ČiSteNia
Prístroj BONECO U700 má zabudovanú funkciu odvápňo-
vania. Potrebujete iba vrecko BONECO CalcOff (A7417). 
Jedno vrecko je súčasťou dodávky, ďalšie si zakúpite 
u špecializovaného predajcu BONECO. 
Prístroj BONECO U700 týmto symbolom ukazuje, že je nut-
né vykonať odvápnenie:

pracovNÝ poStup
Počas odvápňovania je rozprašovač vždy po dobu 5 se-
kúnd v prevádzke a následne 10 minút nepracuje. Tento 
postup sa opakuje, až kým uplynie doba čistenia. Dobu 
čistenia je možné nastaviť od 1 do 9 hodín.

V zásade platí: čím dlhšia doba čistenia, tým je lepší vý-
sledok čistenia.

odvápNeNie prÍStroJa
1. Vypnite prístroj a vyprázdnite vodnú vaničku a nádrž 

na vodu. 
2. Vyberte zo základne ionizačnú tyčinku Ionic Silver 

Stick®. Z uzáveru nádržky na vodu odskrutkujte odváp-
ňovací filter a uzáver naskrutkujte na prázdnu nádržku.

3. Obsah 1 vrecka CalcOff rozmiešajte v 1 litri vody 
a zmes nalejte do vodnej vaničky. 

4. Nasaďte prázdnu nádrž na základňu prístroja.
5. Vypnutý prístroj BONECO U700 zapnite do čistiaceho 

režimu: dotknite sa tlačidla  pridržte ho  po dobu asi 
3 sekúnd. Odvápnenie sa začalo. 

6. Na nastavenie požadovanej doby čistenia sa viac krát 
dotknite tlačidla . Doba trvania čistenia sa zvyšuje po 
hodinách (max. 9 hodín). 

Na displeji bliká symbol pre režim čistenia. Po uplynutí 
doby čistenia sa prístroj BONECO U700 automaticky 
vypne. 

7. Vyprázdnite vodnú vaničku a vypláchnite ju čistou vo-
dou. Na uzáver nádržky naskrutkujte odvápňovací filter. 
Naplňte nádrž na vodu vodovodnou vodou a uzáver 
s namontovaným odvápňovacím filtrom nádrž poriadne 
uzavrite. Nasaďte nádrž na základňu prístroja.

Symbol čistenia zhasne. Prístroj BONECO U700 je opäť 
pripravený na prevádzku.

odStráNeNie vápeNatÝch uSadeNÍN
Odolné vápenaté usadeniny na membráne rozprašovača 
je možné odstrániť žltou kefkou, ktorá je uložená vo vnú-
tornej časti zvlhčovača BONECO U700.

Na čistenie membrány v žiadnom prípade nepouží-
vajte ostré predmety alebo agresívne čistiace pros-
triedky; prístroj BONECO U700 by sa tým mohol po-
škodiť a záruka by zanikla!
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PRINCIP ČINNOSTI
Ionic Silver Stick® brání množení bakterií ve vodě a vý-
razně tak přispívá k hygieně a pocitu pohody a dobrému 
zdraví. Ionic Silver Stick® rovněž podléhá opotřebení 
a musí se pravidelně měnit.

Nutnost výměny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji 
tento symbol:

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Sejměte vodní nádrž.

2. Vyjměte opotřebovaný Ionic Silver Stick® a zlikvidujte 
jej s běžným domácím odpadem.

3. Nasaďte nový Ionic Silver Stick®.

4. Pro smazání zobrazeného symbolu podržte tlačítko 
 stisknuté po dobu 2 sekund (viz levý sloupec).

NÁHRADA
Ionic Silver Stick® je součástí dodávky přístroje BONECO 
U700. Náhradu zakoupíte u  specializovaného prodejce 
BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese 
www.boneco.com.

vÝMeNa ioNic Silver SticK®

priNcÍp ČiNNoSti
Antimikrobiálna ionizačná strieborná tyčinka Ionic Silver 
Stick® zabraňuje množeniu baktérií vo vode a výrazne tak 
prispieva k hygiene a pocitu pohody a dobrému zdravia. 
Ionic Silver Stick® tiež podlieha opotrebovaniu a musí sa 
pravidelne vymieňať. 

Nutnosť výmeny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji 
tento symbol:

vÝMeNa ioNic Silver SticK®

1. Odoberte zo základne prístroja nádržku na vodu. 

2. Vyberte opotrebovanú ionizačnú tyčinku Ionic Silver 
Stick® a zlikvidujte ju s bežným domácim odpadom.

Náhrada
Ionic Silver Stick® je súčasťou dodávky prístroje 
BONECO  U700. Náhradu zakúpite u špecializovaného 
predajcu.

3. Umiestnite do prístroja novú ionizačnú tyčinku Ionic 
Silver Stick®. 

4. Na vymazanie zobrazeného symbolu podržte tlačidlo 
 stlačené po dobu 2 sekúnd.
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PRINCIP ČINNOSTI
Ionic Silver Stick® brání množení bakterií ve vodě a vý-
razně tak přispívá k hygieně a pocitu pohody a dobrému 
zdraví. Ionic Silver Stick® rovněž podléhá opotřebení 
a musí se pravidelně měnit.

Nutnost výměny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji 
tento symbol:

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Sejměte vodní nádrž.

2. Vyjměte opotřebovaný Ionic Silver Stick® a zlikvidujte 
jej s běžným domácím odpadem.

3. Nasaďte nový Ionic Silver Stick®.

4. Pro smazání zobrazeného symbolu podržte tlačítko 
 stisknuté po dobu 2 sekund (viz levý sloupec).

NÁHRADA
Ionic Silver Stick® je součástí dodávky přístroje BONECO 
U700. Náhradu zakoupíte u  specializovaného prodejce 
BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese 
www.boneco.com.

záruČNÝ liSt

Záručné podmienky sa riadia zákonom.

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 byt 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:
INTERPHARM Slovakia, a.s.
servisné stredisko
CENTRUM ZDRAVIA
Radničné nám. 7/C
821 05 Bratislava-Prievoz
Tel.: 02/43 429 502

INTERPHARM
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