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* ved bruk med forvarming 
**  @ 230 V ~ 50 Hz

Nettspenning 220–240 V ~ 50 / 60 Hz

Effektopptak <29 W** / <110 W */**

Luftfuktighetsytelse 500 g/h* /**

For romstørrelser inntil 80 m2 / 200 m3

Volum 5,0 liter

Mål L×B×H 308 × 165 × 325 mm

Tomvekt 3,3 kg

Støynivå under bruk <35 dB(A)

TEKNISKE DATA
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I DENNE PAKKEN

BONECO U350 A7417 ”CalcOff” rengjørings- 
og avkalkningspulver

A7017 Ionic Silver Stick®

Teststripe for vannhardhet

A250 

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO U350. Den ef-
fektive luftfukteren/forstøveren holder luftfuktigheten på 
et behagelig nivå. 

BONECO U350 er konstruert for ukomplisert, helautoma-
tisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine 
behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan 
du kan skape et godt inneklima.

NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET
Riktig luftfuktighet er svært viktig for helsen vår. På vin-
teren fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene 
og halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen 
reduseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også 
for spedbarn, småbarn og selv husdyr. Tørre slimhinner 
gjør oss også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner 
på vinteren.

Med BONECO U350 hører disse problemene fortiden til. 
Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten kon-
stant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 
80 kvadratmeter.

Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye kom-
forten.

INNLEDNING

Hurtigveiledning

Sikkerhetsanvisninger



1 Deksel
2 Dyse
3 Rørstykke
4 A7017 Ionic Silver Stick®

5 Berøringsskjerm
6 Børste
7 A250
8 Duftstoffbeholder
9 Strømforsyning
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Oversikt over alle visningene i displayet

Symbol Betydning

Gjeldende eller ønsket luftfuktighet 230

Helautomatisk drift 230

Varme aktivert 231

Tidsur aktivt 232

Verdien viser gjeldende luftfuktighet 230

Verdien viser ønsket luftfuktighet 230

Symbol Nødvendig handling

Etterfyll vann 233

Skift vannet i apparatet 233

Bytte A7017 Ionic Silver Stick® 236

Rengjøring nødvendig 234

VISNINGER I DISPLAYET
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Tastatur på apparat

Tast Funksjon

Slå apparatet på og av 230

Regulere ytelsen 230

Modus ”AUTO” 230

Slå varme på/av 231

Hente opp tidsur-funksjon 232

Endre luftfuktighet 230

TASTATUR
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3

TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

Skyll A250 i rennende kaldt vann i 2 minutter.

Skru A250 på BONECO U350. Fyll tanken med kaldt vann fra springen.

RIKTIG PLASSERING
BONECO U350 sender over en halv liter vann i timen ut 
i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres på et 
egnet sted.

 Ikke sett BONECO U350 rett på gulvet eller på ømf-
intlige flater, ettersom fuktigheten fra tåken kan 
være skadelig for flaten, for eksempel parkett eller 
ømfintlige tepper.

• Pass på at apparatet står ca. 30 centimeter fra nær-
meste vegg.

• For å unngå skader på grunn av det kondenserende 
vannet må du ikke la tåken gå rett inn i vegger, planter, 
møbler eller andre gjenstander. Overhold en avstand 
på minst 50 cm.

Sett inn A7017 Ionic Silver Stick®.

1
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6

TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

5

Sett ledningen i stikkontakten. Trykk lett på  for å slå på BONECO U350.

7

8 9 10

Velg ønsket effekttrinn med tasten . Trykk en gang til på   for å slå BONECO U350 helt 
av.

Ikke sett BONECO U350 rett på gulvet.

La tåken gå ut i åpent rom.
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LAGRE INNSTILLINGER
BONECO U350 lagrer de sist brukte innstillingene når den 
slås av. Men dersom apparatet kobles fra strømnettet 
noen sekunder, starter det alltid i modusen .

MODUS ”AUTO”
Når apparatet slås på, er det i -modus. I 
-modus er ønsket relativ luftfuktighet (rH) forhåndsinn-
stilt på 50 %. Apparatet velger egnet effekttrinn, Low ”L” 
/ Medium ”M” / High ”H”, for å nå verdien på 50 % rH så 
fort som mulig. 

I -modus kan rH når som helst endres med knappen 
. Når effekttrinnet endres med knappen , slås 

-modus av, og apparatet er i manuell modus.

Varmen kan slås på eller av uten at apparatet går ut av 
-modus. Selv når tidsuret er stilt inn, vil -mo-

dus fortsatt være aktiv.

For å aktivere -modus på nytt trykker du en gang 
på symbolet .

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN
Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30 % og 70 %. I 
innstillingen ”Co” (for ”Continuous”) går forstøveren uav-
hengig av den målte luftfuktigheten – den slås ikke av før 
tanken er tom eller apparatet slås av.

1. Trykk på symbolet . Indikatoren for gjeldende luft-
fuktighet blinker.

2. Mens visningen blinker, trykker du på symbolet  på 
nytt helt til ønsket luftfuktighet er innstilt.

Etter noen sekunder gjøres verdien gjeldende. Indikato-
ren blinker ikke lenger.

REGULERE YTELSEN
1. Trykk på symbolet  flere ganger helt til ønsket trinn 

vises på displayet.

Symbolet på displayet viser hvilket av de tre trinnene (lavt 
/ middels / høyt) som har blitt valgt:

 

 

LUFTFUKTIGHET OG FORSTØVER
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SLÅ VARME PÅ OG AV
BONECO U350 er utstyrt med en oppvarmingsinnretning 
som kan kobles inn. Den varmer opp tåken til ca. 35 °C 
før den slippes ut, slik at temperaturen i rommet holdes 
på et behagelig nivå. 

Det tar noen minutter før full varme er nådd.

1. Trykk på symbolet  én gang for å slå på eller av 
varmen.

DUFTSTOFFBEHOLDER
Du kan fylle vanlige aromastoffer for luftfuktere i duft-
stoffbeholderen på baksiden av BONECO U350.

 Du må aldri ha aromastoffer rett i vanntanken eller i 
vannkaret; det vil skade BONECO U350, og garantien 
vil ikke gjelde!

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å låse opp skuffen.

2. Drypp ønsket mengde aromastoff på vatten i skuffen.

KOMFORT-FUNKSJONER
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Med tidsur-funksjonen kan du bestemme hvor lenge 
BONECO U350 skal stå på før den slår seg av automatisk 
(AV-tidsur).

Alternativt kan du også bestemme når apparatet skal slås 
på automatisk (PÅ-tidsur). Du kan for eksempel bruke 
denne funksjonen til å aktivere BONECO U350 før du 
kommer hjem, slik at du blir møtt av et perfekt inneklima.

STILLE INN AV-TIDSUR
1. Slå på BONECO U350.

2. Velg ønsket innstilling.

3. Trykk på symbolet  helt til ønsket driftstid vises. 

BONECO U350 er nå slått på i den innstilte tiden og slår 
seg deretter automatisk av igjen.

4. For å deaktivere AV-tidsuret kan du slå av BONECO 
U350 og deretter på igjen ved behov.

STILLE INN PÅ-TIDSURET
1. Slå av BONECO U350.

2. Trykk på symbolet  flere ganger helt til ønsket 
standby-tid vises.

BONECO U350 slår seg da på etter den fastsatte tiden og 
går med de innstillingene som er valgt.

3. For å deaktivere PÅ-tidsuret kan du slå på BONECO 
U350 og deretter av igjen ved behov.

TIDSUR-FUNKSJONER
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VEDLIKEHOLDSINFORMASJON
Ytelsen til A7017 Ionic Silver Stick® avtar etter hvert som 
brukstiden økes, og de indre komponentene til BONECO 
U350 forkalkes. Gjenblivende vann kan dessuten ha ne-
gativ innvirkning på hygienen og gi ubehagelig lukt. Der-
for er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet 
en forutsetning for hygienisk og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene va-
rierer i henhold til luft- og vannkvalitet og brukstid.

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre apparatet på 
utsiden.

 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før reng-
jøring.

Intervall Handling

En gang om dagen Kontroller vannivået, etterfyll vann ved behov

Fra én uke uten drift Tøm og rengjør BONECO U350

Annenhver uke Rengjør vannkar og vanntank

Hver 2. til 6. måned Bytte A250

En gang i året Bytte A7017 Ionic Silver Stick®

INFORMASJON OM VEDLIKEHOLD
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AVKALKE APPARATET
1. Koble BONECO U350 fra strømnettet.

2. Tøm vanntanken.

3. Ta av A250 og A7017 Ionic Silver Stick®.

4. Bland 1 pose CalcOff med 1 liter vann og hell den ene 
halvparten av blandingen i venstre vanntank og den 
andre i høyre.

5. La oppløsningen virke i 30 minutter.

6. Rengjør BONECO U350 med en oppvaskbørste.

AVK ALKING OG RENGJØRING

OM AVKALKNING
Hvis det legger seg kalkavleiringer i bunnen av BONECO 
U350, må apparatet avkalkes i tillegg til vanlig rengjøring. 
Bruk det medfølgende avkalkningsmiddelet A7417 ”Cal-
cOff”. Når middelet er oppbrukt, får du kjøpt påfyll hos din 
BONECO-forhandler.

  Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før tøm-
ming. Unnlater du å gjøre dette, kan du utsette deg 
for elektrisk støt med fare for liv og helse!

 Vipp langsiden av BONECO U350 mot vasken (vindu 
nedover). Slik unngår du at det kommer vann inn i 
luftutløpet og skader apparatet.
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RENGJØRE MEMBRANEN
 Du må ikke bruke skarpe gjenstander eller sterke 
rengjøringsmidler til rengjøring av membranen; det 
kan skade BONECO U350, og garantien vil ikke 
gjelde!

Kalkrester på membranen kan fjernes med den gule børs-
ten som er festet i lokket til BONECO U350.

7. Skyll vanntanken innvendig med rent vann fra sprin-
gen.

8. Sett inn A7017 Ionic Silver Stick® og A250 igjen.

9. Sett ledningen i stikkontakten.

SLETTE RENGJØRINGSANVISNING
Etter fullført rengjøring kan du slette anvisningen  ved 
å holde knappen  inne i 3 sekunder.
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BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® hindrer bakterievekst i vannet 
og bidrar dermed til å sikre kvaliteten og hygienen. A7017 
Ionic Silver Stick® forringes med tiden og må byttes ut 
med jevne mellomrom.

  Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før tøm-
ming. Unnlater du å gjøre dette, kan du utsette deg 
for elektrisk støt med fare for liv og helse!

 Vipp lengdesiden av BONECO U350 mot vasken 
(vindu nedover). Slik unngår du at det kommer vann 
inn i luftavløpet og skader apparatet.

1. Koble BONECO U350 fra strømnettet.

2. Tøm vanntanken.

3. Når A7017 Ionic Silver Stick® er oppbrukt, tar du den 
ut og kaster den i husholdningsavfallet.

4. Sett inn ny A7017 Ionic Silver Stick®.

5. Sett sammen BONECO U350 igjen.

6. Sett ledningen i stikkontakten og slå på apparatet.

7. Slett anvisningen om bytte ved å holde knappene  
og  inne i 3 sekunder.

NY FORSYNING
Ny forsyning får du kjøpt hos din BONECO-forhandler 
eller i vår nettbutikk på  www.shop.boneco.com.

BYTTE FORBRUKSMATERIALE
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BYTTE A250
A250 må byttes hver 2. til 6 måned. Dersom vannet som 
benyttes, er svært hardt, kan det bli nødvendig å skifte 
den ut enda tidligere. Hvitt nedfall rundt apparatet er en 
sikker indikasjon på at A250 er oppbrukt.

Følg den vedlagte bruksanvisningen når A250 skal tas 
i bruk. 

Når A250 er oppbrukt, kan det kastes i husholdnings-
avfallet.

NY FORSYNING
Ny forsyning får du kjøpt hos din BONECO-forhandler 
eller i vår nettbutikk på  www.shop.boneco.com.

 

KLARGJØRE A250
Følg den vedlagte bruksanvisningen når A250 skal tas 
i bruk.

OM VANNHARDHET
BONECO U350 leveres med A250. Granulatet i patronen 
filtrerer ut kalk i vann fra springen, slik at det ikke avgis 
kalk til romluften. Hardt ledningsvann akselererer met-
ningen av granulatet, slik at A250 må byttes oftere.

Kast den mettede A250 i husholdningsavfallet.

Hvitt nedfall rundt apparatet er en sikker indikasjon på at 
A250 er oppbrukt.

OM A250
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