H400
MANUAL
Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni
Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции
阅读并保存这些说明

DE

Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).

EN Always observe all safety notes (included separately in delivery).
FR

Veuillez respecter impérativement l’ensemble des consignes de sécurité (fournies séparément dans le contenu de
la livraison).

IT

È indispensabile osservare tutte le indicazioni sulla sicurezza (contenute separatamente nel volume di fornitura).

NL Lees alle veiligheidsinstructies (afzonderlijk in de levering).
ES

Tenga en cuenta siempre todas las indicaciones de seguridad (se suministran aparte junto con el producto).

PT

Respeite sempre todas as notas de segurança (incluídas separadamente no fornecimento).

HU Feltétlenül ügyeljen az összes biztonsági útmutatóra (a szállítási terjedelem külön tartalmazza).
PL

Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa (zawartych osobno w zakresie dostawy).

SE

Följ alltid alla säkerhetsanvisningar (bifogas separat i leveransen).

FI

Noudata ehdottomasti kaikkia turvallisuusohjeita (sisältyvät eriilisenä osana toimituslaajuuteen).

DK Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger (medfølger separat).
NO Alle sikkerhetsanvisningene (følger med separat) må følges strengt.
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GEBRUIKSAANWIJZING
BONECO H400
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LEVERINGSOMVANG
GEZONDE LUCHT IS VAN LEVENSBELANG.
We zijn zeer gevoelig voor slechte lucht. En toch besteden
veel mensen te weinig aandacht aan de luchtkwaliteit.
Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit
van leven. We zijn blij dat u zich bewust bent van het
belang van een gezonde lucht in huis en dat u daarom
hebt gekozen voor een apparaat van BONECO.
BESCHIKBARE ACCESSOIRES
Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te
verkrijgen:
• bij uw BONECO-dealer,
• op www.shop.boneco.com of
• direct via de “BONECO healthy air”-app.

LEVERINGSOMVANG

BONECO H400

Stroomadapter

Quick Manual

Veiligheidsinstructies
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OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

6

7

8
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9

10

5
4

1

Aan /uit, bedrijfsstand

2

Status-led

3

Hygrometer

4

Pollenfilter AH300

5

Voorfilter

6

Afdekking / luchtinlaat

7

Geurstofhouder*

8

Trommel*

9

Verdampermat AW200**

10 Waterreservoir

3

11 Luchtuitlaat
12 Ionic Silver Stick® A7017

2

13 Waterbak*

1

14 Deksel waterreservoir
* Geschikt voor de vaatwasser tot 50 °C
** Geschikt voor de wasmachine tot 40 °C

11

12

13

14
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TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE REINIGING

TECHNISCHE GEGEVENS*
Typeaanduiding

BONECO H400

Netspanning

100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz

Opgenomen vermogen

3,7 – 14,7 W

Bevochtigingscapaciteit tot

400 g/h**

Deeltjes-CADR

100 m3 / h

Geschikt voor ruimtes tot

60 m2 / 150 m3

Inhoud max.

12 liter

Afmetingen L × B × H

280 × 400 × 465 mm

Leeggewicht

6,77 kg

Geluidsniveau

25 – 55 dB(A)**

* Wijzigingen voorbehouden
** Bij 230 V ~ 50 Hz

  

Restanten uit de productie in de waterbak of in het
waterreservoir kunnen van invloed zijn op de waterkwaliteit. Daarom moeten de waterbak en het
waterreservoir (indien aanwezig) vóór het eerste
gebruik met warm water en afwasmiddel worden
gereinigd. Spoel de waterbak en het waterreservoir
(indien aanwezig) grondig onder stromend water af.
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INGEBRUIKNAME
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1

2

3

Verwijder het waterreservoir.

Vul het waterreservoir met koud leidingwater.

Plaats het gevulde waterreservoir.

4

5

6

Sluit de stroomadapter aan op het BONECO-apparaat.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.

Druk kort op de vermogensregelaar om het apparaat
in te schakelen.

ON
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HANDMATIGE BEDIENING
OVER DE HANDMATIGE BEDIENING
Het apparaat kan met de draaiknop op het front eenvoudig met de hand worden bediend. Bovendien biedt de
BONECO-app uitgebreide mogelijkheden om het BONECO-apparaat te bedienen.
AUTO-MODUS
Als u het BONECO-apparaat nog nooit met de BONECO-app hebt bediend en u het apparaat voor de eerste
keer inschakelt, start het in de AUTO-modus. Het apparaat is standaard ingesteld op een gewenste relatieve
luchtvochtigheid van 50%. De bedrijfsstand wordt automatisch aangepast aan de actuele luchtvochtigheid: hoe
droger de lucht, des te hoger de bedrijfsstand.

Wordt de standaard ingestelde gewenste luchtvochtigheid vervolgens onderschreden, dan schakelt het BONECO-apparaat weer over naar de AUTO-modus.

IN- EN UITSCHAKELEN
1. Druk eenmaal kort op de draaiknop om het BONECO-apparaat in te schakelen.

AANGEPASTE AUTO-MODUS
Als u het BONECO-apparaat al met de BONECO-app
bedient en een andere luchtvochtigheid hebt ingesteld,
wordt deze waarde bij het inschakelen van het apparaat
automatisch overgenomen.
Het apparaat bevindt zich na het inschakelen altijd in de
AUTO-modus. Dit is te herkennen aan de kleine led boven
de draaiknop. Als deze brandt, is de AUTO-modus actief.

Als de standaard ingestelde gewenste luchtvochtigheid
wordt overschreden, schakelt het apparaat over naar de
stand-bymodus, wat te herkennen is aan de knipperende
led:

2.

Om het BONECO-apparaat uit te schakelen terwijl
dit zich in de AUTO-modus bevindt, drukt u eenmaal
kort op de draaiknop.
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HANDMATIGE BEDIENING ( VERVOLG)
HANDMATIGE REGELING
1. Druk eenmaal kort op de draaiknop om het BONECO-apparaat in te schakelen.

De gekozen bedrijfsstand wordt aangegeven door het
aantal brandende leds boven de draaiknop.

3.

Druk eenmaal kort op de draaiknop om de handmatige modus te verlaten en de AUTO-modus weer te
activeren.

4.

Druk nogmaals op de draaiknop om het BONECO-apparaat uit te schakelen.

Het apparaat bevindt zich na het inschakelen altijd in de
AUTO-modus.
2.

Pas het vermogen aan door de draaiknop te verdraaien en een van de 6 vermogensstanden te kiezen. U verlaat nu de AUTO-modus (AUTO-led is uit).

Als u de AUTO-modus verlaat, werkt het BONECO-apparaat verder in de gekozen bedrijfsstand tot
het waterbak leeg is – ongeacht hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment in de ruimte is.

nl
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BEDRIJFSSTANDEN
HYBRIDE WERKING (“HYBRID”)
Het BONECO-apparaat verenigt twee functies.
• Het pollenfilter AH300 haalt pollen, huisstof en fijnstof
uit de lucht.
• En via de verdampermat wordt de lucht binnenshuis
bevochtigd.

ALLEEN BEVOCHTIGEN (“HUMIDIFIER”)
We adviseren om het BONECO-apparaat ook in de winter met een pollenfilter AH300 te gebruiken, omdat dit
niet alleen pollen, maar ook huisstof uit de lucht filtert.
Wilt u het apparaat zonder pollenfilter AH300 gebruiken,
dan kunt u het filter eenvoudig uit de houder nemen en
met de BONECO-app naar de bedrijfsstand “Humidifier”
wisselen.

ALLEEN REINIGEN
In de zomer is de luchtvochtigheid normaal gesproken
hoog genoeg, maar leiden pollen en stuifmeel tot allergische klachten. Als u alleen de reinigende werking van het
pollenfilter AH300 wilt gebruiken, wisselt u met de BONECO-app naar de bedrijfsstand “Purifier” en verwijdert u
het water en de trommel uit het apparaat.
LED-BEDRIJFSMODUS “PURIFIER”

De beste resultaten behaalt u wanneer het BONECO-apparaat de lucht tegelijkertijd bevochtigt en reinigt. Maar
het is ook mogelijk om slechts een van de twee functies
te gebruiken.
LED-BEDRIJFSMODUS “HYBRID”
Als u het pollenfilter AH300 verwijdert, neemt de maximale bevochtigingscapaciteit toe omdat de luchtdoorlaat
groter is.
LED-BEDRIJFSMODUS “HUMIDIFIER”
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GEURSTOFHOUDER
ALGEMEEN
In de geurstofhouder aan de achterkant van het apparaat kunnen universele geurstoffen en etherische oliën
worden gedaan.

nl
GEBRUIK
1. Verwijder het waterreservoir.

Doe geen geurstoffen rechtstreeks in de waterbak,
omdat het BONECO-apparaat dan minder goed kan
werken of zelfs beschadigd kan raken. Dergelijke
schade valt niet onder de garantie.

De geurstofhouder kan in de vaatwasser worden
gereinigd. De temperatuur mag echter niet hoger
worden dan 50 °C.

2.

Druk aan de achterkant van het apparaat op de geurstofhouder om de schuiflade te verwijderen.

3.

Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.

4.

Plaats de geurstofhouder weer.

5.

Plaats het waterreservoir weer.
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DIT BIEDT DE BONECO-APP
OVER DE BONECO-APP
Met de app “BONECO healthy air” kunt u het BONECO-apparaat bedienen en alle mogelijkheden van het apparaat benutten. Met de app kunt u timers of de gewenste
luchtvochtigheid instellen en tussen programma's wisselen. Bovendien wordt u eraan herinnerd wanneer het
tijd is voor het reinigen van het apparaat of voor andere
terugkerende taken.

FUNCTIES
Programma's

Voorgedefinieerde instellingen voor veel voorkomende situaties
Baby-modus

Het apparaat gebruikt de ventilatorstanden 1 t/m 4 en verhoogt de luchtvochtigheid tot 60%

Sleep-modus

Het apparaat gebruikt alleen ventilatorstand 1 en is standaard ingesteld op een gewenste
luchtvochtigheid van 45%

Hygrostaat

Instellen van de gewenste luchtvochtigheid

Dimmer

Instellen van de helderheid van de status-led

Weer

Geeft informatie over het weer en de buitentemperatuur

ON-timer

Het apparaat wordt na een bepaalde tijd ingeschakeld

OFF-timer

Het apparaat wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld

Accessoires & verbruiksmateriaal

Biedt hulp bij bestellingen en geeft aanvullende informatie

BONECO-APP VOOR IOS
Zoek in de App Store naar “BONECO healthy air” of scan
de onderstaande QR-code.

BONECO-APP VOOR ANDROID
Zoek in de Google Play Store naar “BONECO healthy air”
of scan de onderstaande QR-code.
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VERBINDEN MET DE APP
VOORBEREIDINGEN
Controleer of Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld. Let bij het koppelen erop dat de smartphone zich in
dezelfde ruimte bevindt als het BONECO-apparaat.
Na een succesvolle koppeling kunt u het BONECO-apparaat met uw smartphone bedienen. Het apparaat kan zich
hierbij in dezelfde ruimte als de smartphone bevinden of
zelfs in een aangrenzende ruimte. De maximale afstand
tussen smartphone en het BONECO-apparaat hangt echter af van de bouwkundige omstandigheden.

nl
KOPPELING
1. Controleer of Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.
2.

Open de BONECO-app.

3.

Volg de aanwijzingen in de app.
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BETEKENIS VAN DE STATUS-LED
WIT, BLAUW OF GROEN BRANDENDE LED
Bij normaal bedrijf brandt de status-led constant in de
kleur van de bedrijfsstand die op dat moment actief is.
De bedrijfsstand wordt aangegeven door het aantal brandende ring-leds.

BLAUW EN WIT KNIPPERENDE LED
Een knipperende led geeft aan dat de gewenste luchtvochtigheid in de AUTO-modus is overschreden; het
apparaat bevindt zich nu in de stand-bymodus. Het apparaat schakelt weer over naar de AUTO-modus zodra de
gewenste luchtvochtigheid wordt onderschreden.

BLAUW KNIPPERENDE LED-RING
Als de 6 ringvormige leds blauw knipperen, is het BONECO-apparaat gereed om via Bluetooth met een smartphone te worden gekoppeld.

ROOD KNIPPERENDE LED
Knippert de led rood, dan is het waterreservoir leeg. Vul
het waterreservoir met vers, koud leidingwater.
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REINIGINGSINSTRUCTIES
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OVER DE REINIGING
Voor een storingsvrije en hygiënische werking moet het
apparaat regelmatig worden onderhouden en gereinigd.

AANBEVOLEN REINIGINGSINTERVALLEN

De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn
afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de
gebruiksduur.

Elke 2 weken

Voor het handmatig reinigen wordt een zachte doek, afwasmiddel en een afwasborstel aanbevolen.
Ontkoppel het BONECO-apparaat altijd van het
stroomnet, voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten
en levens in gevaar brengen!
Bij de reiniging van de trommel en de waterbak in
de vaatwasser mag een temperatuur van 50 °C niet
worden overschreden, omdat anders de kunststof
onderdelen vervormd kunnen raken.

Interval

Maatregel

Elke derde dag dat het apparaat niet is gebruikt Waterbak en waterreservoir leegmaken en met vers water vullen
Waterbak, trommel en verdampermat AW200 reinigen
Voorfilter reinigen
Jaarlijks

Ionic Silver Stick® A7017 vervangen
Ventilator en binnenzijde reinigen
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APPARAAT REINIGEN
DEMONTAGE EN REINIGING
1. Verwijder het bovenste deel van het BONECO-apparaat.

2.

3.

Verwijder de trommel met de verdampermat AW200.

Verwijder de Ionic Silver Stick® A7017.

4.

Verdraai de beide ringen aan de trommel om deze
los te maken. Let hierbij op de markeringen aan de
buitenzijde van de ring.

5.

Verwijder de verdampermat AW200 van de trommel.

6.

Reinig de waterbak en de trommel met de hand of in
de vaatwasser bij een temperatuur van ten hoogste
50 °C.

7.

Reinig de binnenkant van het waterreservoir grondig
met de hand of met een geschikte reinigingsborstel.
Gebruik hierbij een universeel afwasmiddel.

8.

Reinig het deksel van het waterreservoir met een
universeel afwasmiddel en een reinigingsborstel.

9.

Zet het BONECO-apparaat in omgekeerde volgorde
weer in elkaar.
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REINIGING VAN DE VERDAMPERMAT AW200
OVER DE VERDAMPERMAT AW200
De verdampermat AW200 kan in de wasmachine worden
gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.

REINIGING IN DE WASMACHINE
De verdampermat AW200 kan in de wasmachine worden
gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.

We adviseren om de verdampermat AW200 in een waszak te doen of apart te wassen, omdat deze anders losse
vezels van andere spullen in de wasmachine opneemt.

De verdampermat AW200 mag worden gewassen bij
een temperatuur van ten hoogste 40 °C.

Let erop dat u de verdampermat AW200 na de reiniging
juist op de trommel aanbrengt:

nl
REINIGING DOOR MIDDEL VAN HANDWAS
1. Schrob de verdampermat AW200 grondig in warm
water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.

Droog de verdampermat AW200 niet in de wasdroger.

2.

Spoel de verdampermat AW200 net zo lang uit in
handwarm, schoon water, totdat er zich geen schuim
meer vormt.

3.

Laat de verdampermat AW200 drogen voordat u
deze weer op de trommel aanbrengt.
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VOORFILTER REINIGEN
OVER HET VOORFILTER
Het voorfilter haalt grove vuildeeltjes uit de lucht. Reinig
het voorfilter wanneer dit vol stof zit of vuil is.

VOORFILTER REINIGEN
1. Druk een voor een op alle vier hoeken van de afdekking om deze te ontgrendelen.

2.

3.

4.

Droog het voorfilter met een doek.

5.

Plaats het voorfilter in het apparaat.

6.

Breng de afdekking aan.

Verwijder het voorfilter door het filter aan de lip in het
midden naar boven te trekken.

Was het voorfilter met een reinigingsborstel onder
stromend water.
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ACCESSOIRES VERVANGEN
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IONIC SILVER STICK® A7017 VERVANGEN
De Ionic Silver Stick® A7017 maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver om de waterhygiëne aanzienlijk te verbeteren. Deze werkt gelijk bij contact met
water – ook als het BONECO-apparaat uitgeschakeld is.

POLLENFILTER AH300 VERVANGEN
Het pollenfilter AH300 kan niet worden gereinigd.

Vervang de Ionic Silver Stick® A7017 jaarlijks om de antimicrobiële werking te garanderen.

• Vervang het pollenfilter AH300 jaarlijks om het reinigingsvermogen te behouden.

• Verontreinigingen zijn normaal en laten zien dat het
pollenfilter AH300 werkt.

• Het verbruikte pollenfilter AH300 kan samen met het
reguliere huisafval worden afgevoerd.

De verbruikte Ionic Silver Stick® A7017 kan samen met
het reguliere huisafval worden afgevoerd.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES
Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te
verkrijgen:
• bij uw BONECO-dealer,
• op www.shop.boneco.com of
• direct via de “BONECO healthy air”-app.
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BEDIENINGSINSTRUCTIES EN PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem

Mogelijke oorzaak

Maatregel

Lucht ruikt onaangenaam

Bedorven water in de waterbak

Waterbak leegmaken, apparaat en verdampermat AW200 reinigen

AUTO-led op het apparaat knippert rood

Waterbak is leeg

Waterbak vullen

Apparaat kan in de app niet worden bediend.
De volgende melding verschijnt “Zoeken…”
“Niet bereikbaar”

Apparaat is door een andere smartphone geblokkeerd

App op de tweede smartphone sluiten

AUTO-led knippert

Gewenste luchtvochtigheid bereikt of overschreden

Niet nodig

Actuele weergave knippert bij bediening

Bediening is geblokkeerd

In de app de LOCK-functie uitschakelen

Leds blijven donker

De helderheid van de leds is in de app sterk verlaagd

In de app de helderheid van de leds verhogen

B O N E C O is a registered trademark of B O N E C O AG, Switzerland
B O N E C O AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

49469-01

www.boneco.com

