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Stimate client, 
 
Felicitări pentru achiziționarea aparatului BONECO P700. 
Purificatorul de aer extrem de eficient va îndeplini cu siguranță cele mai înalte standarde de utilizare. Un 
sensor de înaltă sensibilitate monitorizează calitatea aerului. Acest sensor de particule măsoară cantitatea 
de particule fine din încăpere. Aceasta include fum, praful din casă sau acarieni. 
 
Acești poluanți sunt eliminați prin combinația dintre filtrul de carbon activ și filtrul HEPA. Acestea 
îndepărtează efectiv cauzele dificultăților de respirație, durerilor de cap sau alergiilor. În același timp, sistemul 
de control automat asigură un nivel redus de zgomot, făcând aparatul BONECO P700 aproape neobservat. 
 
Vă dorim să vă bucurați de noul purificator BONECO P700! 
 
 
 

COMPONENTE INCLUSE 
 

      
Aparatul BONECO P700 2 filtre active de carbon cu 

înveliș filtru HEPA 
Manual de utilizare 

 
 
 
 

DATE TEHNICE* 
Denumire BONECO P700 

Tensiune de alimentare 220-240 V ~/ 50 Hz 

Consum 1 W - 67 W 

Nivel de zgomot** 33 - 66 dB 

Capacitate de curățare – particule** 720 m3/h 

Capacitate de curățare – formaldehide** 226 m3/h 

Nivel de eficiență – particule** Ridicat 

Nivel de eficiență – formaldehyde** Ridicat 

Dimensiunea recomandată a încăperii 72 m2/ 180 m3 

Flux de aer 800 m3/ h 

Dimensiuni L x l x H 360 x 390 x 769 mm 

Greutate (gol) 15 kg 

*pot fi modificate 
** Teste efectuate conform GB/T18801-2015 
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COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Capac filtru 
2. Pre-filtru 
3. Filtru 
4. BONECO P700 
5. Panou de comandă cu afișaj 
6. Evacuare aer 
7. Mâner 
8. Roți 
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PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 
 

     
Apăsați în jos mecanismul de 
închidere și îndepărtați capacul 
cu pre-filtrul 

Scoateți pre-filtrul și îndepărtați 
folia și cartonul de protecție 

Introduceți filtrul înapoi în 
suport (urmăriți marcajele) 

 

    
Puneți capacul înapoi  Conectați aparatul BONECO 

P700 la priză  
Porniți aparatul 

 

INDICATORUL DE ATENȚIONARE FILTRU ȘI SCHIMBAREA FILTRULUI 
 
INDICATORUL ATENȚIONARE FILTRU 

Simbolul  semnalează că ambele filtre sunt uzate și trebuie înlocuite, astfel încât aparatul BONECO P700 
să-și păstreze eficiența maximă. 
 
Acest simbol se aprinde după aproximativ un an de funcționare. Timpul efectiv de uzură depinde de nivelul 
de poluare al aerului și puterea asociată a ventilatorului. Aparatul BONECO P700 ia automat în considerare 
acești doi factori. 
 
Funcționarea aparatului se oprește de îndată ce îndepărtați capacul. Aparatul va porni din nou doar după ce 
așezați capacul la loc. Toate setările sunt reținute pe durata întreruperii. Temporizatorul continuă să 
funcționeze în acest timp. 
 
Pentru înlocuirea filtrelor contactați distribuitorul local pentru achiziționarea noilor filtre. 
 
ÎNLOCUIREA FILTRULUI 
 

1. Scoateți capacul filtrului. 
 

2. Scoateți filtrul din aparat trăgând de cele două 
agățătoare simultan. 

 

3. Îndepărtați folia de protecție de pe noul filtru. 
 

4. Așezați noul filtru în carcasă. Asigurați-vă că 
filtrul este paralel cu aparatul. 

 

5. Reașezați capacul filtrului. 
 

6. Înlocuiți al doilea filtru în mod similar. 
 

7. Aruncați filtrele uzate împreună cu gunoiul 
menajer. 
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STERGEREA AFIȘAJULUI DE AVERIZARE 
 

Simbolul  nu se stinge automat după ce filtrul a fost înlocuit. Apăsați tasta  timp de 5 secunde pentru 
a ascunde simbolul. Acesta va reseta de asemenea contorul pentru noul filtru. 
 
 

INDICATOARE PE ECRAN 
 

 Nivelul selectat al ventilatorului 

 
Aparatul funcționează automat 

 
Siguranța pentru copii este activată 

 
Temporizatorul ON sau OFF este activ 

 
Filtre uzate, înlocuiți-le 

 
Măsurarea prafului fin 

 
Tipul rămas pentru temporizator 

 
Luminozitatea ecranului 
Intensitatea luminoasă a ecranului depinde de lumina ambientală. Ecranul își diminuează intensitatea 
luminoasă dacă aparatul BONECO P700 este amplasat într-o încăpere întunecoasă (de exemplu în dormitor). 
 
Starea ”Stand by” 
Indicatoarele de pe ecran sunt ascunse după 60 de secunde, cu excepția celor care indică particulele fine. 
Indicatorul de avertizare al filtrului nu este ascuns decât dacă a fost oprit. 
 
Activarea iluminării 
Atingeți orice tastă de pe panoul de control pentru a activa iluminarea ecranului timp de minim 60 de 
secunde. 
 

PANOUL DE CONTROL 
 

 
Comutator pornit/ oprit, anularea avertizării filtrului 

 
Activează siguranța pentru copii, schimbă modul de funcționare 

 
Reglează nivelul ventilatorului 

 
Activează temporizatorul 

ILUMINARE 
Toate tastele de pe panoul de control sunt iluminate când aparatul pornește. Dacă nu sunt modificări timp 
de 60 de secunde, lumina se stinge. 

 Simbolul  rămâne tot timpul iluminat 
 

 Simbolul  rămâne iluminat cât timp siguranța pentru copii este activă 
 
ACTIVAREA ILUMINĂRII  
Prin atingerea oricărei taste de pe panoul de comandă iluminarea este activată în totalitate și rămâne activă 
pentru minim 60 de secunde. 
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FUNCȚII DE BAZĂ 
 
SETĂRI 
Aparatul BONECO P700 poate fi adaptat foarte ușor pentru a răspunde necesităților dumneavoastră. 

 De câte ori opriți aparatul, setările sunt salvate până la următoarea utilizare 

 Pentru a reseta toate setările, deconectați aparatul de la sursa de curent timp de 10 secunde. 
 
SENZORI ȘI INDICATORI 

 Senzorul de particule monitorizează calitatea aerului în aparatul BONECO P700. 

 Senzorul de particule măsoară cantitatea de praf fin din aer. Valorile 
măsurate sunt afișate numeric pe ecran. În exemplul alăturat este indicată 
valoarea de 254 μg/m3. 

 
SIGURANȚA PENTRU COPII 
Panoul de control al aparatului BONECO P700 reacționează la cea mai fină atingere. Siguranța pentru copii 
previne schimbarea setărilor de către copiii care se pot juca în jurul aparatului. 

 Pentru a activa siguranța pentru copii, apăsați tasta  timp de 3 secunde, până se aprinde simbolul 

 pe ecran. 

 Pentru a dezactiva siguranța, apăsați din nou tasta tasta  timp de 3 secunde, până dispare simbolul 

 de pe ecran. 
 

REGLAREA PUTERII 
 
DESPRE MODUL AUTOMAT 

Aparatul BONECO P700 este complet automatizat în modul confortabil . Nivelul ventilatorului este 
determinat pe baza măsurătorilor efectuate de senzorul de particule. Puterea ventilatorului crește automat 
în încăperi în care aerul este puternic poluat. Nivelul ventilatorului se reduce treptat pe măsură ce aerul este 
curățat. 
 
DESPRE SISTEMUL DE CONTROL MANUAL 

În cele mai multe cazuri, modul  este cea mai bună alegere. Dacă însă aparatul BONECO P 700 
funcționează în condiții speciale, cum ar fi peste noapte în dormitor, nivelul minim al ventilatorului selectat 
manual va oferi un zgomot de fond minim, uniform. 
 
ACTIVAREA MODULUI AUTO 

Când puneți aparatul în funcțiune pentru prima dată sau a fost întreruptă alimentarea cu curent, modul  
este activ. 
 
CONTROLUL MANUAL AL NIVELULUI VENTILATORULUI 

Pentru a comuta de pe modul  și a folosi un alt nivel pentru ventilator, apăsați tasta  în mod repetat 

până atingeți nivelul dorit. Modul  este dezactivat automat prima oară când este atinsă tasta  
 
ÎNTOARCEREA LA MODUL AUTO 

Pentru a vă întoarce la modul , apăsați tasta  o dată. Simbolul  apare pe ecran, 
 
MODUL POWER (P) 
Modul POWER (P) poate fi selectat doar manual. Folosiți acest mod pentru a curăța aerul foarte poluat din 
încăperi în cel mai scurt timp. 

Apăsați tasta  în mod repetat până nivelul P al ventilatorului apare afișat pe ecran. Acum ventilatorul va 
lucra la putere maximă, indiferent de gradul de poluare al aerului măsurat. 
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FUNCȚIA TEMPORIZATOR 
 
FUNCȚIA TEMPORIZATOR 
Temporizatorul vă permite să stabiliți cât timp va funcționa aparatul BONECO P700 înainte de a se opri 
automat (temporizare OFF). 
 
Alternativ, puteți alege timpul cțnd aparatul va porni automat (temporizator ON). Folosiți această funcție 
de exemplu pentru a activa aparatul BONECO P700 înainte de a ajunge acasă, astfel încât să vă aștepte un 
climat ambiental perfect. 
 
Durata maximă de funcționare cu temporizator este de 12 ore. 
 
 
SETAREA TEMPORIZATORULUI OFF 

1. Porniți aparatul BONECO P700 folosind tasta . 
 

2. Selectați nivelul dorit al ventilatorului sau modul . 
 

3. Apăsați tasta  în mod repetat pentru a seta timpul de funcționare (de la 1 la 12 ore). 
 

Timpul de funcționare rămas apare afișat timp de 3 secunde. După aceasta, apare 

afișat din nou nivel de poluare cu particule fine și simbolul . Aparatul va funcționa 
perioada indicată de timp și se va opri singur, în exemplul alăturat după 5 ore.  
 

4. Pentru a dezactiva temporizatorul OFF mai devreme, apăsați tasta  sau apăsați din nou tasta 

 și selectați valoarea 0 h. 
 
 
SETAREA TEMPORIZATORULUI ON 

1. Selectați nivelul dorit al ventilatorului sau modul . 
 

2. Opriți aparatul BONECO P700 folosind tasta . 
 

3. Apăsați tasta  în mod repetat pentru a seta timpul până la pornirea aparatului (de la 1 la 12 
ore). 
 

Timpul rămas până la pornirea aparatului apare afișat timp de 3 secunde.  

După aceasta, apare afișat din nou nivel de poluare cu particule fine și simbolul . 
Aparatul va porni după perioada indicată de timp și va funcționa în modul selectat, în 
exemplul alăturat după 12 ore.  

 

4. Pentru a dezactiva temporizatorul ON mai devreme, apăsați tasta  sau apăsați din nou tasta  
și selectați valoarea 0 h. 
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 
Informații privind curățarea 
Aparatul BONECO P700 este proiectat pentru operare fără mentenanță. O lavetă umedă, apă caldă și puțin 
detergent de vase sunt suficiente pentru curățare. 
 
Este recomandat să curățați aparatul când schimbați filtrele. 

 
Deconectați întotdeauna de la priză aparatul BONECO P700 înainte de a începe curățarea! 
Curațarea aparatului conectat poate duce la electrocutare sau chiar deces! 
 
Prefiltrul și capacul trebuie să fie complet uscate înainte de a fi introduse, în caz contrar, filtrul poate 
fi deteriorat. 
 
Nu folosiți alcool sau agenți de curățare corozivi pentru curățare. 
 

 
 
CURĂȚAREA  

1. Împingeți în jos mecanismul de închidere și 
îndepărtați capacul cu pre-filtrul. 

 
 

2. Ridicați prefiltrul de ambele agățătoare 
deodată pentru a-l separa de capac. 

 
 

3. Spălați pre-filtrul sub jet de apă și lăsați să 
se usuce complet. 

 

 
 

4. Fixați pre-filtrul folosind fantele din capac. 
 

5. Puneți capacul la loc pe apparat. 
 

6. Repetați curățarea cu al doilea filtru. 

 
 


