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BRUKSANVISNING
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KJÆRE KUNDE!
Til lykke med kjøpet av din nye BONECO H700. Den 
hybride konstruksjonen sørger for at luften i rom-
met renses og fuktes i et og samme arbeidstrinn. 
Den intelligente styringen reduserer driftsstøyen 
til et minimum, slik at du kan bruke BONECO H700 
selv på soverommet eller barnerommet.

BONECO H700 er konstruert for ukomplisert, helau-
tomatisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene 
etter dine behov og ønsker. Denne veiledningen 
viser deg hvordan du kan skape et godt inneklima.

ALLERGILINDRING
BONECO H700 er utstyrt med et trippelt filtersystem 
som renser luften for lukt, støv, pollen og smus-
spartikler. Takket være A681 HYBRID-filteret lindres 
i tillegg tallrike allergirelaterte problemer – f.eks. 
høysnue eller allergiske reaksjoner på husstøv eller 
midd.

NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET
Riktig luftfuktighet er svært viktig for helsen vår. 
På vinteren 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 ikke minst for babyer, små-
barn og til og med husdyr. Tørre slimhinner gjør oss 
også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner på 
vinteren.

Med BONECO H700 hører disse problemene fortiden 
til. Den intelligente automatikken holder luften ren 
og luftfuktigheten konstant på ideelt nivå – selv i 
store rom med arealer på inntil 150 kvadratmeter.

Både sommer som vinter: Du vil ikke lenger kunne 
være uten denne nye komforten.

I PAKKEN

BONECO H700 
med A681 HYBRID-filter

Strømadapter

● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●

A7417 ”CalcOff” rengjørings- 
og avkalkningspulver

Sikkerhetsanvisninger

A7017 Ionic Silver Stick®

Hurtigveiledning

I PAKKEN
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1 Frontdeksel

2 Forfi lter

3 A681 HYBRID-fi lter

4 Filterholder

5 Trommel

6 AH700 fordunstermatte

7 A7017 Ionic Silver Stick®

8 BONECO H700

9 Vanntank

10 Duftstoff beholder

11 Vannkar

12 Vifte

13 Strømforsyning

 OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE
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Typebetegnelse Boneco H700

Nettspenning 100–240 V ~ 50/60 Hz

Effektopptak Standby: < 0.5 W

Nivå 1: 2.6 W

Nivå 6: 26.5 W

Luftfuktighetsytelse inntil 1010 g/h*

Luftrengjøringseffekt 190 m3 /t (CADR)

For romstørrelser inntil 150 m2

Volum 10 l

Mål L × B ×  H 448 × 347 × 490 mm

Støy 25 – 47 dB(A)

Tomvekt 10,7 kg

Tilbehør A7017 Ionic Silver Stick®,  A681 HYBRID-filter

* ved drift uten A681 HYBRID-filter, avhengig av temperatur og luftfuktighet

TEKNISKE DATA
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654

321

Fjern filterholderen sammen med filtrene. Fjern vanntanken.

Trekk ut vannskålen sammen med trommelen.

Ta av frontdekselet.

Rengjør vanntanken og vannskålen. Sett vannskålen med trommelen inn i apparatet. 
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121110

987

Sett inn filterholderen. Ta av forfilteret. 

Fjern beskyttelsesposen på A681 HYBRID-filteret.

Sett inn vanntanken fylt med springvann.

Sett inn A681 HYBRID-filteret
(ta hensyn til pilretningen).

Sett inn forfilteret.

TA I BRUK
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151413

Koble først strømforsyningen til BONECO H700 og 
deretter til stikkontakten.

Trykk kort på styrkeregulatoren for å slå på 
apparatet.

Sett på frontdekselet.

TA I BRUK
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OM MANUELL BETJENING
Manuell bruk utføres komfortabelt med styrkere-
gulatoren. I tillegg byr BONECO-appen på omfat-
tende muligheter for styring og automatisering av 
BONECO-apparatet.  

AUTO-MODUS
Dersom du aldri har betjent BONECO-apparatet med 
BONECO-appen og slår det på for første gang, star-
ter det i AUTO-modus. Apparatet er forhåndsinnstilt 
på en relativ fuktighet på 50 prosent. Effekttrinnet 
justeres automatisk til den gjeldende luftfuktighe-
ten og -belastningen: Jo tørrere eller mer foruren-
set luft, jo høyere effekttrinn.

Dersom den forhåndsinnstilte luftfuktigheten nås 
og luften er renset, går apparatet i standby-modus, 
noe som vises med en pulserende LED:

Dersom den innstilte luftfuktigheten underskrides 
eller luftkvaliteten reduseres, vil BONECO-appara-
tet begynne å gå igjen.

TILPASSET AUTO-MODUS
Hvis du allerede har brukt BONECO-apparatet med 
BONECO-appen og har innstilt en annen luftfuktig-
het, vil denne verdien automatisk tas i bruk når du 
slår på apparatet.

     

SLÅ PÅ OG AV
1. Slå på BONECO-apparatet ved å trykke én gang 

kort på styrkeregulatoren.

Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på. Du 
ser at AUTO-modus er aktiv ved den lille opplyste 
lysdioden over styrkeregulatoren.

2. For å slå av BONECO-apparatet mens det er i AU-
TO-modus, trykker du én gang kort på styrkere-
gulatoren.

MANUELL BETJENING
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Det valgte effekttrinnet er angitt med antall opp-
lyste lysdioder over styrkeregulatoren.

3. Trykk på styrkeregulatoren én gang kort for å gå 
ut av manuell modus og aktivere AUTO-modus 
igjen.

4. Trykk på styrkeregulatoren en gang til for å slå av 
BONECO-apparatet.

 Dersom du går ut av AUTO-modus, vil BONE-
CO-apparatet fortsette å gå på det valgte ef-

fekttrinnet inntil vannkaret er tomt – uavhengig av 
hvor høy luftfuktigheten er.

MANUELL STYRING

1. Slå på BONECO-apparatet ved å trykke én gang 
kort på styrkeregulatoren.

Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på.

2. Juster effekten etter dine behov ved å vri styrke-
regulatoren til ønsket nivå fra 1 til 6. Dermed går 
du ut av AUTO-modus (AUTO-lysdioden er slått 
av). 
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Oversikt over alle indikatorer i displayet Indikator for luftkvaliteten Indikator for luftfuktigheten

Indikator Betydning

Nåværende luftfuktighet 407

Indikator for avkalkningstiden 411

Modusen ”Luftrensing” er aktiv 405

Modusen ”Luftfukting” er aktiv 405

Ukeplanleggeren er deaktivert 405

Styrkeregulatoren er låst 405

Bluetooth®-tilkobling 404

Fabrikkinnstillinger (Factory default) 420

Indikator Nødvendig handling

Etterfyll vann 396

Skift vannet i apparatet 395

Bytte A7017 Ionic Silver Stick® 417

A681 HYBRID-filter oppbrukt, skift ut 417

A681 HYBRID-filter mangler, sett inn 414

Rengjøring nødvendig 410

Rengjøringsmodus aktiv 411

Aktivere ukeplanleggeren i appen 402

INDIKATORER I DISPLAYET
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OM BONECO-APPEN

Appen ”BONECO healthy air” brukes til utvidet sty-
ring av BONECO-apparatet og sørger for at du kan 
utnytte dets fulle potensial. Appen tilbyr funksjo-
ner som tidsur, innstilling av fuktighet eller bytte 
mellom ulike programmer. I tillegg blir du påmin-
net om rengjøringsintervallene og andre tilbake-
vendende oppgaver.

Omfanget av funksjoner

Driftstyper ”Hybrid” Luften renses og fuktes samtidig

”Purifi er” 
(Luftrensing)

Luften renses, men fuktes ikke

”Humidifi er” 
(Fukting)

Luften fuktes, men renses ikke

Valg av 

 moduser

Forhåndsdefi nerte innstillinger for vanlige situasjoner

AUTO-modus Apparatet går på alle viftetrinnene fra 1 til 5, og en luftfuktighet 
på 50 % er forhåndsinnstilt

SLEEP-modus Apparatet går kun på viftetrinn 1, og en luftfuktighet på 45 % er 
forhåndsinnstilt

BABY-modus Apparatet går på viftetrinn 1 til 4 og øker luftfuktigheten til 60 %

Hygrostat Still inn ønsket luftfuktighet

Manuell dimming Innstilling av lysstyrken til displayet og LED-ene med styrkeregulatoren

Ukeplanlegger Innstilling av opptil 12 individuelle tidsur

Forløp Oversikt over måledata i ulike tidsavsnitt

Tilbehør og forbruksmateriell Er til nytte etter kjøpet og gir ytterligere informasjon

DETTE TILBYR BONECO-APPEN
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MANUELL DIMMING

Lysstyrken til displayet tilpasser seg automatisk ly-
set i omgivelsene. Lysstyrken kan reguleres manu-
elt via BONECO-appen ved behov.

UKEPLANLEGGER

I BONECO-appen kan du lagre opptil 12 ulike tidsur. 
Disse kan stilles inn individuelt med hensyn til mo-
dus, driftstype samt ønsket luftfuktighet og effekt-
trinn.

FORLØP

Apparatet lagrer gjennomsnittlig målt temperatur, 
luftkvalitet og fuktighet over en forhåndsdefinert 
tidsperiode. Disse dataene kan hentes opp i BONE-
CO-appen.

YTTERLIGERE FUNKSJONER VIA APPEN
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BONECO-APP FOR IOS

Søk i App Store etter ”BONECO healthy air” eller 

skann QR-koden nedenfor.

BONECO-APP FOR ANDROID

Søk i Goodwill Play etter ”BONECO healthy air” eller 

skann QR-koden nedenfor.

NEDLASTING
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FORBEREDELSER

Kontroller at Bluetooth® er aktivert på smarttelefo-
nen. Når du foretar sammenkobling, må du påse at 
smarttelefonen er i samme rom som BONECO-appa-
ratet.

Etter at sammenkoblingen er gjennomført, kan 
styre BONECO-apparatet fra smarttelefonen i sam-
me rom eller til og med i naborommet. Maksimal 
avstand mellom smarttelefonen og BONECO-appa-
ratet avhenger imidlertid av de byggmessige for-
holdene.

SAMMENKOBLING

1. Påse at Bluetooth® er aktivert på smarttelefo-
nen.

2. Slå på BONECO-apparatet.

3. Trykk og hold inne styrkeregulatoren i ca. 5 
sekunder til ”CL” og deretter ”bt” blinker i display-
et.

4. Kjør BONECO-appen.

5. Følg veiledningen i appen.

SAMMENKOBLING TIL BONECO H700



405

no

HYBRIDMODUS (”HYBRID”)

BONECO-apparatet kombinerer to funksjoner.

• A681 HYBRID-filteret renser luften for pollen, 
husstøv og fint støv.

• Med AH700 fordunstermatte fuktes luften i omgi-
velsene.

Du oppnår de beste resultatene når BONECO-appa-
ratet fukter og renser luften samtidig. Det er likevel 
mulig å bruke bare én av de to funksjonene.

KUN LUFTFUKTER (”HUMIDIFIER” (FUKTING))

I driftstypen ”Luftfukting” kan du velge om A681 
HYBRID-filteret skal brukes.

I driftstypen ”Luftfukting” kan BONECO H700 også 
brukes uten A681 HYBRID-filter. Når du bytter til 
driftstypen ”Hybrid” eller ”Luftfukting”, blinker føl-
gende symbol i displayet hvis A681 HYBRID-filteret 
ikke er satt inn:

KUN RENGJØRING (”PURIFIER” (LUFTRENSING))

I driftstypen ”Luftrensing” blir ikke luften fuktet.

I driftstypen ”Luftrensing” kan BONECO H700 også 
brukes uten vann. Når du bytter til driftstypen ”Hy-
brid” eller ”Luftfukting”, blinker følgende symbol i 
displayet hvis vanntanken er tom:

DE FORSKJELLIGE DRIFTSTYPENE

i driftstypen ”Humidifier” 
(Fukting) lyser LED-ene blått

i driftstypen ”Purifier” 
(Luftrensing) lyser LED-ene 
grønt

i driftstypen ”Hybrid” lyser 
LED-ene hvitt
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MODUSER

Du kan velge mellom tre moduser i alle de tre drifts-
typene ”Hybrid”, ”Luftrensing” eller ”Luftfukting”: 
AUTO, SLEEP og BABY.

AUTO-MODUS

I AUTO-modusen bruker BONECO H700 alle viftetrinn 
mellom 1 og 5. Den forhåndsinnstilte luftfuktighe-
ten er 50 %.

SLEEP-MODUS

I SLEEP-modusen kan BONECO H700 også brukes på 
soverommet om natten. Apparatet jobber helauto-
matisk på laveste viftetrinn 1 for å lage minst mulig 
lyd. Den forhåndsinnstilte luftfuktigheten er 45 %.

BABY-MODUS

BABY-modusen bruker viftetrinnene 1 til 4 og øker 
luftfuktigheten til 60 %. Denne verdien er ideell for 
bruk på barnerommet, fordi det anbefales høyere 
luftfuktighet for babyer og småbarn. Viften jobber 
så stille at en babycall ikke reagerer på den.

BARNESIKRING 

BONECO H700 kan beskyttes mot utilsiktet innstil-
ling. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen 
for å hindre at barn som leker, endrer innstillinge-
ne. 

Barnesikringen slås av og på via BONECO-appen. I 
displayet blinker ”LC” (LOCK) i noen sekunder før det 
bytter tilbake til den opprinnelige visningen.

Hvis styrkeregulatoren betjenes etter at LOCK-funk-
sjonen er aktivert via BONECO-appen, blinker LED-
ene og displayet tre ganger raskt. Hvis apparatet er 
blitt slått av via BONECO-appen, blinker meldingen 
”LC” tre ganger i displayet.

DIE ULIKE MODUSENE
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OPTIMAL LUFTFUKTIGHET

Anbefalt luftfuktighet ligger på mellom 40  % og 
60 %. Fra fabrikken er den stilt inn på 50 %.

Luftfuktigheten som du stiller inn, blir lagret selv 
om du slår av apparatet.

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan justeres ved hjelp av BONE-
CO-appen. 

REGULERE VIFTETRINN

Viftetrinnet kan reguleres på to måter:

• Du kan bruke styrkeregulatoren.

• Du kan tilpasse viftetrinnet i BONECO-appen.
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3. Tilsett duftstoffet i duftstoffbeholderen.

4. Sett filterholderen og frontdekselet på igjen.

TILSETTE DUFTSTOFFER

1. Ta av frontdekselet.

2. Fjern filterholderen sammen med filteret.

BRUK AV DUFTSTOFFER

BRUK AV DUFTSTOFFER

På innsiden av BONECO H700 er det en duftbeholder 
som kan brukes til å tilsette duft i form av eteriske 
oljer.

Duftbeholderen produseres av et spesielt 
materiale. Tilsett aldri eteriske oljer og andre 

duftstoffer i vanntanken eller vannkaret. Selv små 
mengder er nok til å skade apparatet irreparabelt. 
Disse skadene dekkes ikke av garantien.
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OM RENGJØRINGEN

Regelmessig vedlikehold og rengjøring er en forut-
setning for stabil og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsinterval-
lene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og 
brukstid.

Til manuell rengjøring anbefales det å bruke en myk 
klut, oppvaskmiddel og oppvaskbørste.

Når rengjøring må gjennomføres, vises det i dis-
playet med følgende symbol:

 

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall Tiltak

Fra tredje dag uten bruk Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann

Annenhver uke Rengjør vannkar, trommel og AH700 fordunstermatte

Rengjøre forfilter

En gang i året Bytte A7017 Ionic Silver Stick®

Rengjøre vifte og indre deler

RENGJØRINGSANVISNINGER
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OM AVKALKNINGEN

Grunninnstillingen for avkalkning er på 4 timer. I de 
fleste tilfeller vil du oppnå et veldig godt resultat i 
løpet av denne tiden. Maksimal avkalkningstid er 
12 timer.

• Still inn kortere avkalkningstid dersom BONECO 
H700 bare er lett tilsmusset.

• Still inn lengre avkalkningstid dersom BONECO 
H700 er sterkt tilsmusset.

• Etter hver avkalkning må de innvendige delene 
rengjøres (se neste side).

 Fjern alltid A7017 Ionic Silver Stick® før du 
starter avkalkningsprosessen.

FORBEREDELSER

1. Ta av frontdekselet og ta ut vanntanken på baksi-
den.

2. Ta ut filterholderen med filteret.

3. Trekk ut vannkaret og fjern trommelen med 
AH700 fordunstermatten.

4. Tøm vannkaret og vanntanken, og ta ut A7017 Io-
nic Silver Stick®.

5. Sett trommelen tilbake i vannkaret og sett 
sammen apparatet i motsatt rekkefølge igjen.

AVKALKNING
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STARTE AVKALKNINGEN

1. Fyll tanken halvveis opp med varmt springvann 
og tilsett to poser A7417 CalcOff. Sett inn vann-
tanken, og vent til vannkaret fylles.

2. Start avkalkningsmodusen ved at du trykker på 
og holder inne styrkeregulatoren i 3 sekunder til 
symbolet ”CL” blinker i displayet.

3. Trykk én gang kort på styrkeregulatoren. Tiden 
for avkalkningen vises.

4. Endre avkalkningstiden ved hjelp av styrkeregu-
latoren ved behov.

5. Trykk kort på styrkeregulatoren igjen for å starte 
avkalkningsprosessen.

Apparatet avkalkes nå av seg selv. Den gjenværen-
de avkalkningstiden vises i displayet. Under rengjø-
ringsprosessen vises dessuten følgende symbol:

 

Når avkalkningen er avsluttet, slokner rengjørings-
symbolet i displayet automatisk.

Nå indikerer det blinkende symbolet at vannet i ap-
paratet må byttes:

6. Bytt vannet i vanntanken og vannkaret.

Symbolet slokner automatisk så snart vannet er blitt 
byttet.

AVKALKNING
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VANNTANK

1. Fyll vanntanken halvveis opp med varmt vann og 
tilsett litt oppvaskmiddel.

2. Rengjør innsiden av vanntanken grundig for 
hånd eller med en egnet rengjøringsbørste.

3. Rengjør også lokket.

VANNKAR

1. Trekk vannkaret ut av BONECO H700.

2. Ta ut trommelen med AH700 fordunstermatten.

3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick® og rullene.

4. Rengjør vannkaret og alle delene i det. Disse kan 
tas ut for rengjøring.

RENGJØRING AV INNVENDIGE DELER

VIKTIGE MERKNADER

Bruk en rengjøringsbørste og en fuktig klut for ren-
gjøringen. Ha alltid litt oppvaskmiddel i det varme 
vannet.

Koble alltid BONECO H700 fra strømnettet før 
du starter med rengjøring eller vedlikehold! 

Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!

Rengjør innsiden av BONECO H700 regelmes-
sig; ellers kan det dannes mugg som er hel-

seskadelig.

Ikke bruk alkoholbaserte eller etsende ren-
gjøringsmidler.

 Ikke rengjør BONECO H700 i oppvaskmaski-
nen. Delene kan bli deformert av den varme 

temperaturen og bli ubrukelige. Slike skader dek-
kes ikke av garantien.
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TROMMEL
1. Ta AH700 fordunstermatten ut av trommelen.

2. Vask trommelen med oppvaskmiddel og en ren-
gjøringsbørste.

3. Skyll trommelen grundig under varmt vann.

AH700 FORDUNSTERMATTE (HÅNDVASK)
1. Vask og valk AH700 fordunstermatten grundig 

med varmt vann og oppvaskmiddel.

2. Skyll AH700 fordunstermatten i varmt, rent vann 
inntil det ikke lenger danner seg skum.

3. Legg den vaskede AH700 fordunstermatten i den 
rengjorte trommelen umiddelbart etter vasking.

AH700 FORDUNSTERMATTE (VASKEMASKIN)
AH700 fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. 
Bruk vanlig vaskemiddel. Det anbefales å legge 
AH700 fordunstermatten i en vaskepose eller vaske 
den separat fordi den ellers kan ta opp løse fibre fra 
andre ting som vaskes.

AH700 fordunstermatten må vaskes på maks. 
40 °C.

Ikke tørk AH700 fordunstermatten i tørke-
trommel.

Når du setter AH700 fordunstermatten inn i trom-
melen etter rengjøringen, må du passe på at den 
sitter riktig.
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DEKSEL

1. Ta ut dekselet.

2. Rengjør dekselet med en fuktig klut.

FORFILTER

Rengjør forfilteret med støvsuger, eller vask det 
med en rengjøringsbørste under rennende vann.

 Sett ikke forfilteret inn igjen før det er tørt. 
Kvaliteten på det bakenforliggende A681 HY-

BRID-filteret kan forringes av fuktighet.

A681 HYBRID-FILTER

A681 HYBRID-filteret kan ikke rengjøres. Smuss er 
normalt og viser at filteret fungerer.
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FILTERHOLDER

1. Ta ut filterholderen.

2. Rengjør filterholderen med en fuktig klut.

VIFTE

 Fjern aldri holdeskruen for å ta av viften! Når 
den monteres igjen, kan ubalanse føre til uly-

der eller også skader på motoren.

1. Rengjør viften med en fuktig klut.

HUS

1. Rengjør innsiden av huset grundig med en fuktig 
klut, varmt vann og oppvaskmiddel.
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VEDLIKEHOLD AV RULLENE

Etter lengre brukstid kan det oppstå uønskede lyder 
på grunn av rullene i vannkaret. Bruk den vedlagte 
pleieoljen til å smøre rullene ved behov.

1. Ta av frontdekselet.

2. Ta pleieoljen ut av dekselet.

3. Påfør én dråpe pleieolje direkte på hver av hol-
derne.

PARTIKKELSENSOR

Partikkelsensoren registrerer luftforurensningen i 
rommet gjennom å analysere luftstrømmen. Med 
tiden kan sensoren bli tilsmusset og målenøyaktig-
heten redusert.

Pass på at luken over partikkelsensoren er 
lukket under drift slik at målingen blir riktig. 

Åpne bare luken når sensoren skal rengjøres.

1. Rengjør linsen på sensoren forsiktig med en fuk-
tig bomullspinne.

2. Tørk sensoren med en tørr bomullspinne.

SETTE SAMMEN APPARATET

Etter at rengjøringen er avsluttet, kan BONECO H700 
settes sammen igjen. Pass på riktig passform for 
AH700 fordunstermatten.
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OM A681 HYBRID-FILTERET
Etter ca. ett år må du bytte A681 HYBRID-filteret, slik 
at luften fortsatt renses for smuss og pollen.

I displayet vises følgende symbol når det er på tide å 
bytte A681 HYBRID-filter:

Du bytter A681 HYBRID-filteret som vist på bildene 
på sidene 396 og 397.

A681 HYBRID-filteret får du hos BONECO-forhandle-
ren eller i nettbutikken til BONECO på www.shop.
boneco.com.

ERSTATTE A681 HYBRID-FILTERET
1. Ta av frontdekselet på BONECO H700.

2. Ta av forfilteret.

3. Ta ut det gamle A681 HYBRID-filteret, og kast det 
med husholdningsavfallet. 

4. Ta av beskyttelsesplasten på det nye A681 HY-
BRID-filteret.

5. Sett inn det nye A681 HYBRID-filteret i holderen i 
henhold til merkingen.

6. Sett forfilteret og frontdekselet på igjen.

SLETTE MERKNADEN I APPEN

Merknaden  kan slettes fra displayet i BONE-
CO-appen.

SLETTE MERKNADEN PÅ APPARATET

Merknaden  kan også slettes på apparatet.

1. Trykk på styrkeregulatoren i tre sekunder til mel-
dingen ”CL” blinker i displayet.

2. Velg symbolet  med styrkeregulatoren.

3. Trykk kort på styrkeregulatoren for å bekrefte 
valget.

Merknaden slettes.

BYTTE AV TILBEHØR
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OM A7017 IONIC SILVER STICK®
A7017 Ionic Silver Stick® benytter den antimikrobi-
elle virkningen av sølv til å forbedre vannhygienen 
betraktelig. Den begynner å virke med en gang 
det kommer i kontakt med vannet – selv når BONE-
CO-apparatet er slått av.

A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut en gang i året 
for at den antimikrobielle virkningen skal opprett-
holdes. I displayet vises følgende symbol når det er 
på tide å bytte A7017 Ionic Silver Stick®:

Du kan kjøpe A7017 Ionic Silver Stick® hos din BO-
NECO-forhandler eller i nettbutikken til BONECO på 
www.boneco.com.

BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®
1. Ta av frontdekselet.

2. Ta ut vanntanken på baksiden.

3. Ta ut filterholderen.

4. Trekk ut vannkaret og fjern trommelen.

5. Ta ut den gamle A7017 Ionic Silver Stick®, og kast 
den med husholdningsavfallet.

6. Sett inn ny A7017 Ionic Silver Stick®.

7. Sett sammen delene i motsatt rekkefølge igjen.

SLETTE MERKNADEN I APPEN

Merknaden  kan slettes fra displayet i BONE-
CO-appen.

SLETTE MERKNADEN PÅ APPARATET

Merknaden  kan også slettes på apparatet.

1. Trykk på styrkeregulatoren i tre sekunder til mel-
dingen ”CL” blinker i displayet.

2. Velg symbolet  med styrkeregulatoren.

3. Trykk kort på styrkeregulatoren for å bekrefte 
valget.

Merknaden slettes.
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Problem Mulig årsak Tiltak

Luften lukter ubeha-
gelig

Gammelt vann i tanken og i vannkaret Tøm og rengjør apparatet komplett

Ingen bedring av luft-
kvaliteten

Partikkelsensor tilsmusset Rengjør partikkelsensoren

Åpne vinduer eller dører Lukk vinduer og dører

I displayet vises feilen 
E2

Viften er blokkert eller motoren defekt Koble apparatet fra strømnettet, kontroller at viften roterer fritt, koble 
apparatet til strømnettet igjen, ta kontakt med kundeservice dersom feilen 
vedvarer

I displayet vises feilen 
E3

Trommelen er blokkert eller motoren defekt Koble apparatet fra strømnettet, kontroller at trommelen roterer fritt, koble 
apparatet til strømnettet igjen, ta kontakt med kundeservice dersom feilen 
vedvarer

Displayet viser oftere 
symbolet for vannbytte  

Vann har vært i vannkaret uten å ha blitt brukt i 
mer enn 4 dager

Tøm enheten dersom den bare brukes i luftrensemodus

Vannet ble ikke byttet etter rengjøring (se side 
411)

Bytt vannet etter hver rengjøring (se side 411)

DRIFTSFEIL OG UTBEDRING AV FEIL
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SLÅ AV OG PÅ BLUETOOTH
Slå av Bluetooth:

1. Trykk på styrkeregulatoren i ca. 5 sekunder til 
”bt” blinker i displayet.

2. Vri styrkeregulatoren til displayet viser ”--”, og 
bekreft valget ved å trykke kort på styrkeregula-
toren igjen.

3. Bluetooth er nå slått av. 

For å aktivere Bluetooth igjen må apparatet 
kobles sammen med smarttelefonen på nytt 

(se side 404).

OM FABRIKKINNSTILLINGENE
Hvis styringen av BONECO-apparatet ikke fungerer 
som den skal, eller hvis du vil slette alle justeringer, 
kan du tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillin-
gene. Alle justeringer og innstillinger slettes når du 
gjør dette.

Etter tilbakestillingen må BONECO-apparatet 
kobles sammen med smarttelefonen på nytt, 

slik at styring med appen fremdeles er mulig (se 
side 404).

TILBAKESTILLE APPARATET
Trykk på og hold inne styrkeregulatoren til meldin-
gen ”Fd” (Factory default) vises i displayet. BONE-
CO-apparatet er nå i samme tilstand som da det ble 
tatt i bruk.

FABRIKKINNSTILLINGER OG BLUETOOTH


