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PREZENTARE GENERALĂ ȘI DENUMIREA COMPONENTELOR

1 Mânerul rezervorului de apă
2 Deschiderea vaporizatorului
3 Rezervorul de apă
4 Ionic Silver Stick®
5 Membrana
6 Ecran tactil (touchscreen)
7 Deschidere pentru cartușul de decalcifiere
8 Cartușul de decalcifiere
9 Capacul rezervorului de apă
10 Perie de curățare
11 Rezervor arome
12 BONECO U700
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DATE TEHNICE

Tensiune de rețea     230 V / 50 Hz
Consumul de energie     45 W / 180 W*
Intensitatea umidificării până la    600 g/h*
Potrivit pentru încăperi de până la   80 m2
Capacitate rezervor apă     9 Litri
Dimensiuni      L×P×H 325×190×360 mm
Greutate      (gol) 4.6 kg
Zgomot în timpul funcționării    <25 dB(A)

* când se pre-încălzește 
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Vă felicităm pentru achiziția umidificatorului 
ultrasonic BONECO U700. Acest puternic 
umidificator cu ultrasunete menține umiditatea 
aerului întotdeauna la un nivel plăcut.
 
BONECO U700 este conceput astfel încât să 
puteți beneficia de o funcționare simplă și complet 
automată. Toate caracteristicile sale sunt adaptate 
nevoilor și exigențelor clientului. Aceste instrucțiuni 
de utilizare arată cum puteți să creați un climat 
agreabil în locuința proprie.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE 
UMIDIFICAREA AERULUI

O umidificare corectă a aerului este foarte 
importantă pentru sănătatea noastră. Aerul uscat 
din camere, din timpul iernii, provoacă mâncărimi 
și crăpături ale pielii. Ochii și gâtul se usucă, 
reducând astfel stare de bine. Această situație nu 
afectează doar adulții, ci mai ales nou-născuții, 
copiii mici și chiar animalele domestice. În timpul 
iernii, mucoasele uscate ne expun la răceli 
frecvente sau la infecții. 
Datorită BONECO U700, aceste probleme devin 
de domeniul trecutului. Dispozitivul automat și 
inteligent menține aerul curat și păstrează nivelul 
ideal de umiditate chiar și în încăperi cu suprafețe 
de până la 80 metri pătrați.

Nu veți mai dori niciodată să renunțați la noul 
dvs. confort!

INTRODUCERE

CONȚINUTUL PACHETULUI

BONECO U700

Ionic Silver Stick® A7017

Praf de decalcifiere 
“CalcOff”

CD cu instrucțiuni de 
utilizare în alte limbi

Cartuș demineralizare 
A7531
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POZIȚIA CORECTĂ

POZIȚIA CORECTĂ
BONECO U700 eliberează la fiecare oră circa jumătate de litru de apă în aer. Din acest 
motiv, este important ca aparatul să fie instalat în poziția corectă. 

 Nu poziționați BONECO U700 direct pe podea, deoarece umiditatea apei   
 pulverizate poate deteriora suprafața, mai ales dacă e vorba de parchet sau
 de mochetă sensibilă.

• Amplasați aparatul la circa 30 cm distanță față de cel mai apropiat perete.

• Nu orientați ceața pulverizată spre perete, plante, mobile sau alte obiecte pentru a evita 
provocarea de daune cauzate de apa de condens. Păstrați o distanță de circa 50 cm.
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PREGĂTIREA CARTUȘULUI DE DECALCIFIERE
PREGĂTIREA CARTUȘULUI DE DECALCIFIERE ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI DE DECALCIFIERE
BONECO U700 este livrat împreună cu cartușul 
de decalcifiere A7531. Acesta trebuie să fie lăsat 
la umezit timp de 24 de ore înainte de punerea în 
funcțiune, pentru ca eficiența sa fie maximă.

1. Deșurubați cartușul aparatului.

3. Poziționați cartușul timp de 24 de ore într-un 
recipient de uz casnic umplut cu apă rece de la 
robinet. Cartușul trebuie să fie acoperit în totalitate 
de apă.

Cartușul trebuie să înlocuit o dată la fiecare 2-3 luni. 
Dacă apa este foarte dură, ar putea fi necesară 
o înlocuire mai devreme de perioada menționată. 
Depunerile albe din jurul aparatului indică faptul 
că, fără îndoială, cartușul s-a consumat. Pentru al 
înlocui, vă puteți adresa furnizorului dvs. BONECO 
sau puteți vizitați magazinul on-line la adresa
www.shop.boneco.com
1. Deșurubați capacul albastru al rezervorului de apă 
și aruncați cartușul împreună cu deșeurile casnice 
obișnuite.
2. Lăsați cartușul nou la umezit tip de 24 de ore, 
conform indicațiilor anterioare.
3. Înșurubați capacul albastru al rezervorului de apă 
pe cartușul nou, pus în apă.
4. Reînșurubați cartușul în aparatul BONECO U700.

4. Înșurubați capacul albastru al rezervorului de apă 
pe cartușul pus la umezit.

5. Reînșurubați cartușul în aparatul BONECO U700.

6. Urmați instrucțiunile de la pagina 082. Scoateți capacul albastru al rezervorului de apă.
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI DEZACTIVAREA

Umpleți rezervorul cu apă rece de la robinet.

Orientați apa pulverizată spre interiorul încăperii.

Introduceți cablul de alimentare în priză.

Apăsați         scurt pentru a dezactiva lumina 
albastră difuză.

Apăsați din nou, pentru a opri complet 
aparatul BONECO U700.

Apăsați încet și porniți BONECO U700.
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INDICAȚIILE DE PE ECRAN

Prezentarea generală a tuturor indicațiilor de pe ecran.

Simbol Simbol Acțiuni necesareSemnificație

Umiditatea actuală sau dorită a aerului Adăugați apă

Schimbați apa din aparat

Schimbați Ionic Silver Stick

E necesară acțiunea de curățare

Funcționare complet automată

Încălzire activată

Cronometru activ

Valoarea indică umiditatea actuală din aer

Valoarea indică umiditatea dorită din aer
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TASTATURĂ

Tastatura de pe aparat

Simbol Funcție

Pornire/închidere încălzire

Activare cronometru

Modificarea umidității din aer

Modul Automat

Reglarea puterii
Pornirea și închiderea aparatului / începerea procedurii de 
curățenie
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UMIDITATEA DIN AER ȘI VAPORIZATORUL

MEMORAREA CONFIGURAȚIEI 
În momentul opririi aparatului BONECO U700, 
ultima configurație utilizată va fi memorată. Totuși, 
în cazul în care aparatul este deconectat câteva 
secunde de la rețeaua de alimentare, va porni în 
modul operațional AUTO.

MODUL AUTOMAT
În modul AUTO, umidificarea estre reglată automat 
și umiditatea din aer este reglată la 50%. Dacă însă 
umiditatea din aer sau vaporizatorul sunt reglate 
manual, se iese din modul AUTO.

Pentru activarea modului AUTO, apăsați
simbolul

Încălzirea poate fi activată sau dezactivată, fără 
ca aparatul să iasă din modul AUTO. Modul AUTO 
rămâne activ chiar și în ceea ce privește
setările cronometrului.

REGLAREA UMIDITĂȚII DIN AER
Umiditatea din aer poate fi configurată între 30% 
și 70%. Cu setarea «Co» (de la «Continuu»), 
vaporizatorul acționează independent de umiditatea 
din aer măsurată sau se oprește doar atunci când 
rezervorul s-a golit sau aparatul este oprit.
1. Apăsați ușor simbolul xxx. Indicatorul de umiditate 
din aer va pâlpâi.
2. În timp ce indicatorul pâlpâie, apăsați din nou 
pe simbolul xxx, până când ați introdus umiditatea 
dorită.

După câteva secunde, valoarea se înregistrează. 
Indicatorul nu va mai pâlpâi.

REGLAREA PUTERII
1. Apăsați de mai multe ori simbolul xxx, până când, 
pe ecran, apare nivelul dorit. Simbolul de pe ecran 
indică unul dintre cele trei niveluri (scăzut/mediu/
ridicat) care a fost selectat:

AUTO
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FUNCȚIA CONFORT ȘI LUMINĂ DIFUZĂ

PORNIREA ȘI OPRIREA SISTEMULUI DE 
ÎNCĂLZIRE
BONECO U700 dispune de un sistem de încălzire 
ce poate fi activat. Acesta încălzește apa la 
35 °C, astfel încât temperatura încăperii să rămână 
plăcută. 
Sunt necesare câteva minute pentru ca sistemul de 
încălzire să atingă puterea sa maximă.
1. Apăsați o dată pe simbolul        pentru a porni
sau a opri sistemul de încălzire.

STINGEREA LUMINII DIFUZE
Oprirea aparatului BONECO U700 are loc în două 
faze (a se vedea pagina 08).
1. Apăsați scurt tasta           pentru a dezactiva 
lumina difuză albastră. Aparatul va continua să 
funcționeze.
2. Apăsați din nou scurt tasta          pentru a comuta 
BONECO U700 în modul standby. În acest punct, 
aerul nu mai este umidificat și ecranul se stinge.
În încăperile întunecate (de exemplu, noaptea, 
în dormitor), luminozitatea ecranului se reduce 
automat. Pentru un somn liniștit este necesară deci 
dezactivarea luminii difuze.

COMPARTIMENTUL PENTRU AROME
În compartimentul pentru arome, din partea din 
spate a aparatului BONECO U700 este posibil să 
se adauge substanțe aromatizante disponibile în 
comerț pentru umidificatoarele de aer.
1. Pentru deschiderea casetei, apăsați scurt pe 
compartimentul pentru arome. 

 Nu vărsați niciodată substanțele   
 aromatizante în rezervor sau în vasul
 de apă; 
acest fapt ar putea deteriora aparatul   
BONECO U700 și anula garanția!

12



FUNCȚIA CRONOMETRU

Funcția Cronometru permite stabilirea duratei de 
funcționare a aparatului BONECO U700 înainte
de închiderea sa automată (Timer OFF).

În alternativă, este posibil să se stabilească după 
cât timp aparatul trebuie să se activeze automat 
(Timer ON). Utilizați această funcție, de exemplu, 
pentru activarea BONECO U700 înainte de a ajunge 
acasă, astfel încât să se poată genera
o atmosferă optimă.

CONFIGURARE CRONOMETRU OPRIRE 
AUTOMATĂ (TIMER OFF)
1. Porniți aparatul BONECO U700.
2. Selectați setările dorite.
3. Apăsați de mai multe ori ușor simbolul         până 
când apare ciclul temporal dorit.

BONECO U700 funcționează astfel doar în timpul 
indicat, iar ulterior se oprește.

4. Pentru a dezactiva cronometrul de oprire înainte 
de timpul stabilit pentru oprirea automată, e necesar 
să stingeți și, dacă e nevoie, să reporniți aparatul 
BONECO U700.

CONFIGURARE CRONOMETRU PORNIRE 
AUTOMATĂ (TIMER ON)
1. Închideți aparatul BONECO U700.
2. Apăsați de mai multe ori simbolul            până 
când apare timpul de standby dorit. Aparatul 
BONECO U700 pornește după timpul definit și 
lucrează în programul selectat.
3. Pentru a dezactiva cronometrul de pornire
înainte de timpul prevăzut, porniți și, dacă
e necesar, stingeți din nou aparatul BONECO U700.
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

INDICAȚII PENTRU ÎNTREȚINEREA 
APARATULUI
O creștere a intensității pe durata funcționării poate 
duce la o scădere a randamentului Ionic Silver 
Stick® și la calcificarea componentelor interne 
din aparatul BONECO U700.
Apa care stagnează poate de asemenea să 
compromită igiena și să producă mirosuri neplăcute. 
Întreținerea periodică și curățarea aparatului 
reprezintă așadar premisele fundamentale pentru o 
funcționare igienică și lipsită de orice anomalie. 
Intervalele de curățenie și întreținere recomandate 
depinde de calitatea aerului și a apei, precum și de 
durata efectivă de funcționare.
Pentru curățarea externă, utilizați un material textil 
și umed.
 Înainte de a începe orice operațiune  
 de curățare este necesar să deconectați  
 cablul de alimentare de la priza de  
 curent.

Interval Activitatea

1 dată pe zi Controlați nivelul de apă, eventual reumpleți

Goliți și curățați aparatul BONECO U700

Curățați vasul și rezervorul de apă

Înlocuiți Ionic Silver Stick®

la fiecare 2 săptămâni

1 dată pe an

după 3 zile în care aparatul nu a funcționat 
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DECALCIFIEREA

FUNCȚIA DE CURĂȚARE

BONECO U700 dispune de o funcție de 
decalcifiere. E suficient un plic de BONECO 
CalcOff. Un astfel de plic este furnizat odată cu 
aparatul. Pentru o ulterioară achiziție de plicuri, vă 
puteți adresa propriului agent BONECO - PRONAT 
S.R.L., sau puteți consulta magazinul on-line la 
adresa: www.shop.boneco.com.
Prin intermediul acestui simbol, se indică 
necesitatea realizării operațiunii de decalcifiere
a aparatului BONECO U700:

PROCEDURA
În timpul operațiunii de decalcifiere, apa este 
încălzită periodic câte 5 minute prin intermediul 
sistemului de încălzire; urmează apoi o pauză de 
25 de minute. Această procedură se repetă până 
la terminarea perioadei de curățare. Timpul de 
curățare a aerului poate fi configurat între 1 și 4 ore. 
Cu cât durează mai mult procedura de curățare, cu 
atât rezultatele vor fi mai bune.

DECALCIFIEREA APARATULUI
1. Închideți aparatul BONECO U700.
2. Goliți vasul și rezervorul de apă.
3. Scoateți Ionic Silver Stick® și cartușul de 
decalcifiere.
4. Amestecați 1 plic de CalcOff cu 1 l de apă și 
vărsați amestecul în rezervorul de apă. 
5. Repuneți rezervorul pe suportul aparatului.
6. Țineți apărat simbolul          timp de 3 secunde. 
Decalcifierea va începe.
7. Apăsați de mai multe ori, ușor, simbolul       
pentru a seta timpul de curățare dorit. Durata de 
curățare poate fi crescută cu câte o oră (maxim 4 
ore).

Pe ecran, pâlpâie simbolul modului de curățare. La 
terminarea duratei de curățare, aparatul BONECO 
U700 se dezactivează automat.

8. Goliți vasul de apă și reumpleți rezervorul cu apă 
de la robinet.

Simbolul de curățare da dispărea. Aparatul 
BONECO U700 va fi din nou gata pentru a fi utilizat.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
Îndepărtați depunerile de calcar mai dificile 
prezente pe membrană cu ajutorul periei localizată 
în interiorul aparatului BONECO U700.

 Pentru a curăța membrana, nu utilizați  
 niciodată obiecte ascuțite sau detergenți  
 agresivi; aceste obiecte sau detergenți  
 ar putea deteriora aparatul BONECO  
 U700, anulând astfel garanția!
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ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK®

CUM FUNCȚIONEAZĂ
Ionic Silver Stick® împiedică reproducerea 
bacteriilor în apă și contribuie în mod eficient la 
păstrarea unui nivel ridicat de igienă și de sănătate. 
Și Ionic Silver Stick® se uzează și trebuie să fie 
înlocuit cu regularitate.
Necesitatea de a înlocui Ionic Silver Stick® este 
indicată pe ecran de următorul simbol: 

ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK®
1. Extrageți rezervorul de apă.

2. Scoateți Ionic Silver Stick® uzat și aruncați-l cu 
deșeurile casnice și obișnuite.

3. Introduceți noul Ionic Silver Stick®.
4. Țineți apăsată tasta       timp de 2 secunde până 
când se închide la culoare simbolul de semnalizare 
(a se vedea coloana din stânga).

ÎNLOCUIRE
Ionic Silver Stick® este inclus în pachetul inițial al 
aparatului BONECO U700. Pentru înlocuirea sa, 
adresați-vă propriului agent BONECO- PRONAT 
S.R.L. sau consultați magazinul on-line:
www.shop.boneco.com
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