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COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI 
 
 

 
 
 
 

1. Mânerul rezervorului de apă 
2. Deschidere umidificator 
3. Rezervor de apă 
4. Ionic Silver Stick  
5. Membrana 
6. Ecran tactil 
7. Deschiderea rezervorului de apă 
8. Filtru A250 AQUA PRO 
9. Capacul rezervorului de apă 
10. Periuță pentru curățare 
11. Compartiment odorizante 
12. BONECO U700 
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DATE TEHNICE 
Denumire BONECO U700 

Tensiune de alimentare 220-240 V ~/ 50 Hz 

Consum 36 W / 170 W* 

Capacitate de umidificare 600 g/h* 

Dimensiunea recomandată a încăperii 80 m2 

Capacitate rezervor 9,0 l 

Dimensiuni L x l x H 325 x 190 x 360 mm 

Greutate (gol) 4,6 kg 

Nivel de zgomot <25 dB 

*În timpul funcționării cu încălzire 
 
 

INTRODUCERE 
Felicitări pentru achizitionarea aparatului BONECO U700. Acest umidificator ultrasonic de înaltă performanță 
păstrează umiditatea la un nivel confortabil tot timpul. 
Aparatul BONECO U700 este proiectat pentru o funcționare convenabilă, complet automată. Oricum ,puteți 
ajusta toți parametrii în funcție de preferințele și necesitățile dumneavoastră. 
Acest manual vă arată cum să vă creați propriul climat confortabil. 
 
 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UMIDITATEA 
Umiditatea potrivită este foarte importantă pentru sănătate. Aerul uscat din încăperi pe timpul iernii poate 
duce la piele uscată și chiar iritații. Face ca ochii si căile respiratorii să fie uscate afectând semnificativ 
confortul fizic. Acest aer uscat nu afectează doar adulții ci în special bebelușii, copiii mici și chiar animalele 
de companie. Uscarea mucoaselor în sezonul rece ne face de asemenea mult mai predispusi la viroze și 
infecții. 
 
Umidificatorul BONECO U700 face ca toate acestea să devină o amintire îndepărtată. Sistemul inteligent de 
control automat păstrează permanent umiditatea la un nivel ideal, chiar și în încăperi mari cu suprafața de 
până la 80 m2. 
 
Nu veți mai dori să renunțați la noul confort câștigat! 
 

COMPONENTE INCLUSE 
 

                
  BONECO U700 Filtru A250 Aqua Pro 

 

                
 Hârtie indicator 

pentru testarea apei 
A7017 Ionic Silver stick A7417 CalcOff 
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AMPLASAREA POTRIVITĂ 
 
LOCUL POTRIVIT 
Aparatul BONECO U700 eliberează în aer mai mult de jumătate de litru de apă pe oră. Aceasta conduce la 
necesitatea amplasării aparatului în locul potrivit. 
 

Nu amplasați aparatul BONECO U700 direct pe podea deoarece umezeala vaporilor degajați poate 
deteriora suprafețe precum parchetul sau covoarele delicate. 

 Asigurați-vă că aparatul este amplasat la minim 30 cm distanță față de cel mai apropiat perete. 

 Nu direcționați vaporii către pereți, plante sau mobila, pentru a preveni apariția condensului sau 
deteriorarea acestora. Păstrați o distanță de minim 50 cm. 

 
Filtrul A250 QUA PRO 
Vă rugăm să rețineți instrucțiunile pentru pornirea A250 AQUA PRO. 
 

PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI 
 

 

Umpleți rezervorul cu apă rece Conectați aparatul la priză Apăsați tasta  pentru a porni 
aparatul BONECO U700 

 

 

Direcționați vaporii către 
încăpere 

Apăsați scurt tasta  o dată 
pentru a porni iluminatul 

ambiental albastru 

Apăsați încă o dată tasta  
pentru a opri aparatul BONECO 

U700 
 
 

INDICATORI PE ECRAN 
 

Simbol Ce reprezintă 

 Umiditatea curentă sau dorită 

 Funcționare complet automată 

 Încălzire pornită 

 Temporizator activ 

 Valoarea afișată este cea curentă 

 Valoarea afișată este cea dorită (setată) 
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Simbol Acțiuni necesare 

 Reumpleți rezervorul cu apă 

 
Schimbați apa în aparat 

 Înlocuiți Ionic Silver Stick-ul 

 
Necesită curățare 

 

TASTE ȘI SIMBOLURI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UMIDITATEA ȘI UMIDIFICATORUL 
 
SALVAREA SETĂRILOR 
Aparatul BONECO U700 salvează ultimele setări folosite atunci când este oprit. Dacă însă aparatul este 
deconectat de la sursa de curent chiar și pentru câteva secunde, aparatul va porni în modul AUTO. 
 
Modul AUTO 
În modul de funcționare AUTO umidificatorul este controlat automat și umiditatea este setată la 50%. În 
momentul în care umiditatea este setată manual, aparatul iese din modul de funcționare AUTO. 
 

Pentru a vă întoarce la modul de funcționare AUTO, apăsați o dată tasta . 
 
Încălzitorul poate fi pornit sau oprit fără ca aparatul să iasă din modul de funcționare AUTO. Acest mod de 
funcționare rămâne de asemenea activ când este pornit temporizatorul. 
 
CONTROLUL UMIDITĂȚII 
Umiditatea poate fi setată între 30% și 70%. La setarea ”Co” (Continuu) aparatul funcționează în funcție de 
umiditatea măsurată. Aceasta înseamnă că va funcționa continuu până ce rezervorul de apă se goleste sau 
aparatul este oprit. 
 

1. Apăsați tasta . Indicatorul pentru umiditatea curentă începe să pâlpâie. 

2. În timp ce indicatorul pâlpâie, apăsați din nou tasta  până la setarea umidității dorite. 
 
Valoarea este afișată după câteva secunde. Indicatorul se oprește din pâlpâit. 
 
REGLAREA DEBITULUI LA IEȘIRE 

1. Apăsați tasta de mai multe ori până nivelul dorit apare afișat pe ecran. 
 
Simbolul pe ecran arată care dintre cele trei niveluri (redus, mediu sau ridicat) a fost ales.  

Simbol Funcție 

 Pornire/ oprire încălzitor 

 
Accesarea funcției temporizare  

 Schimbarea umidității 

 
Modul AUTO 

 Reglare debit evacuare 

 Comutator pornit/ oprit 
Pornirea curățării 
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FUNCȚII DE CONFORT ȘI LUMINOZITATE 
 
PORNIREA/ OPRIREA ÎNCĂLZITORULUI 
Aparatul BONECO U700 este echipat cu un încălzitor care poate fi pornit/ oprit. Acesta încălzește vaporii 
emiși la aproximativ 35° astfel încât temperatura încăperii să rămână la un nivel confortabil. 
 
Durează câteva minute până ce încălzitorul atinge nivelul maxim. 
 

1. Apăsați tasta  pentru a porni/ opri încălzitorul. 
 
 
OPRIREA ILUMINĂRII 
Aparatul BONECO U700 se poate opri în doi pași. 

1. Apăsați scurt tasta  o dată pentru a opri lumina ambientală albastră. 

2. Apăsați din nou tasta  pentru ca aparatul să intre în stand-by. Acum aerul nu mai este umidificat 
iar ecranul se stinge. 

Într-un mediu întunecos (ca de exemplu în dormitor) intensitatea luminoasă a ecranului se reduce automat. 
Aceasta înseamnă că doar oprirea luminii ambientale albastre este suficientă pentru asigurarea unui somn 
liniștit, neperturbat. 
 
 
COMPARTIMENTUL PENTRU ODORIZANT 
Odorizantele pentru umidificatoare disponibile în comerț pot fi adăugate în compartimentul pentru 
odorizante din spatele aparatului BONECO U700. 
 

1. Apăsați scurt compartimentul pentru odorizante pentru a debloca sertarul. 
 

Nu adăugați niciodată odorizantul direct în rezervorul de apă sau în baza cu apă; aceasta va conduce 
la deteriorarea aparatului BONECO U700 deteriorare care nu este acoperită de garanție! 

 

FUNCȚIA TEMPORIZATOR 
Funcția temporizator vă permite să determinați cât timp va funcționa aparatul până la oprire (OFF). 
Alternativ, puteți specifica timpul când aparatul să pornească automat (temporizator ON). Folosiți această 
funcție de exemplu pentru a activa aparatul înainte de a ajunge acasă, astfel încât în casă să vă aștepte 
umiditatea ideală. 
 
Setarea temporizatorului OFF 

1. Porniți aparatul BONECO U700 
2. Alegeți setările dorite 

3. Apăsați tasta  de mai multe ori până este afișat timpul de funcționare dorit. 
Acum aparatul va funcționa pe perioada setată de timp, după care se va opri. 

4. Pentru a opri temporizatorul mai repede, opriți aparatul BONECO U700 și porniți-l din nou dacă este 
nevoie. 

 
Setarea temporizatorului ON 

1. Opriți aparatul BONECO U700 

2. Apăsați tasta  de mai multe ori până este afișat timpul de stand-by (nefuncționare) dorit. 
Acum aparatul va porni după perioada setată de timp și va funcționa cu setările selectate. 

3. Pentru a opri temporizatorul mai repede, opriți aparatul BONECO U700 și porniți-l din nou dacă este 
nevoie. 
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
În timp, performanțele Ionic Silver Stick se reduc iar calcarul se depune pe părțile interioare ale aparatului 
BONECO U700. Apa stătută poate de asemenea să afecteze curățenia și să ducă la un miros neplăcut. Aceasta 
înseamnă că este necesară întreținerea și curățarea cu regularitate a aparatului pentru a asigura funcționarea 
curată și completă a acestuia. 
 
Intervalele recomandate pentru curățare și întreținere variază în funcție de calitatea apei și durata de 
funcționare. 
 
Folosiți o lavetă moale, umedă, pentru a curăța exteriorul aparatului. 

 
Intotdeauna deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a începe curățarea! 
 

Interval Sarcină 

Zilnic Verificați nivelul apei; adăugați apă dacă este necesar 

După trei zile de nefuncționare Goliți și curățați aparatul BONECO U700 

La fiecare 2 săptămâni Curățați baza și rezervorul de apă 

La 2-6 luni Înlocuiți filtrul A250 AQUA PRO 

Anual Înlocuiți Inic Silver Stick 

 
 

DECALCIFIEREA 
 
FUNCȚIA DE CURĂȚARE 
Aparatul BONECO U700 este echipat cu funcție de decalcifiere. Tot ce aveți nevoie este un pachet de BONECO 
CalcOff. Un astfel de pachet este inclus în cutia aparatului. Puteți achizitiona mai multe plicuri de BONECO 
CalcOff de la distribuitorul local, din magazinul online www.scufita-rosie.ro  
 
Aparatul BONECO U700 folosește următorul simbolul pentru a indica necesitatea decalcifierii:  
 
PROCEDURĂ 
În timpul decalcifierii, apa este încălzită de încălzitor timp de 5 minute apoi ia o pauză de 25 de minute. Acest 
ciclu se repetă până timpul de curățate expiră. Timpul de curățare poate fi setat între 1 și 4 ore. Ca regulă: cu 
cât e mai lung timpul de curățare, cu atât sunt rezultatele curățării mai bune. 
 
DECALCIFIEREA APARATULUI 

1. Opriți aparatul BONECO U700. 
2. Goliți baza și rezervorul de apă. 
3. Înlăturați Ionic Silver Stick-ul. 
4. Amestecați 1 pachet de BONECO CalcOff cu 1 litru de apă și turnați amestecul în rezervorul de apă. 
5. Amplasați rezervorul de apă înapoi pe baza aparatului. 
6. Apăsați tasta  timp de 3 secunde. Decalcifierea începe. 

 

7. Apăsați în mod repetat tasta  pentru a seta timpul de curățare dorit. Timpul de curățare creste din 
oră în oră de la la 1 la 4 ore. 
Simbolul pentru curățare pâlpâie pe ecran. Aparatul BONECO U700 se oprește automat după 

expirarea timpului de curățare. 

8. Goliți baza și umpleți rezervorul cu apă proaspătă. 
 
Simbolul de curățare se stinge. Aparatul BONECO U700 este gata să funcționeze din nou. 
  

http://www.scufita-rosie.ro/
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ÎNLĂTURAREA REZIDUURILOR DE CALCAR 
Depunerile rezistente de calcar de pe membrană pot fi îndepărtate folosind periuța galbenă depozitată în 
interiorul aparatului BONECO U700.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Nu curățați nicodată membranele cu obiecte ascuțite sau agenți de curățare agresivi. Astfel puteți 
deteriora aparatul BONECO U700 și pierdeți garanția! 

 
 

ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK 
 
CUM FUNCȚIONEAZĂ 
Ionic Silber Stick – bețisorul ionic de argint, previne dezvoltarea bacteriilor în apă, având o contribuție vitală 
pentru sănătate și curățenie. Ionic Silver stick se poate uza și, prin urmare, trebuie înlocuit periodic. 
 

Ecranul afișează că se aproprie termenul pentru înlocuirea Ionic Silver Stick cu simbolul . 
 
 
ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK 

1. Scoateți rezervorul cu apă 
2. Scoateți Ionic Silver Stick-ul și aruncați-l la gunoiul menajer 
3. Întroduceți noul Ionic Silver Stick 

4. Apăsați tasta  timp de două secunde pentru a șterge 
simbolul de notificare. 

 
COMANDAREA UNUI NOU IONIC SILVER STICK 
 
Puteți comanda atât Ionic Silver Stick cât și BONECO CalcOff în magazinul online www.scufița-rosie.ro 
 

Instructiuni de siguranță 

 Inainte de a folosi aparatul, cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati manualul într-un loc sigur 
pentru consultare ulterioară în caz de nevoie. 

 Utilizati aparatul doar pentru interior si respectand datele tehnice specificate. Folosirea aparatului în 
alte scopuri decât cel pentru care este destinat poate poate fi periculos pentru sănătate sau viaţă. 

 Conectati aparatul doar la curent alternativ AC cu tensiune corespunzătoare celei specificate pe plăcuța 
de pe aparat. Întotdeauna conectați întâi cablul de alimentare la aparat și apoi la priză. 

 Persoanele care nu cunosc instructiunile de utilizare, precum si copiii sau persoanele care se află sub 
medicamentatie, sub influenta alcoolului, sau drogurilor nu au voie sa utilizeze aparatul sau trebuie să o 
faca sub supraveghere.  

 Folosiți doar adaptorul AC livrat împreună cu aparatul Acest adaptor nu trebuie folosit și la alte aparate. 

 Nu folosiţi niciodată aparatul în cazul în care constataţi deteriorări ale cablului de alimentare, după ce 
aparatul a funcţionat defectuos, a căzut pe jos sau a fost deteriorat din orice alt motiv. 

 Aparatul va fi pus în funcţiune doar complet asamblat. 

 Reparaţiile aparatului vor fi executate doar de către personal de specialitate. Repararea aparatului de 
către persoane neutorizate poate constitui un pericol. Returnați aparatul doar la serviciul de reparații 
autorizat pentru examinare, reparații sau reglaje. 

 Intotdeauna deconectati aparatul de la sursa de alimentare înainte de curăţare, repozitionarea 
aparatului, golirea/umplerea cu apă, asamblarea/dezasamblarea componentelor. 

 Nu atingeți zona de nebulizare în timpul funcționării. Oscilațiile de înaltă frecvență fac membrana 

http://www.scufița-rosie.ro/
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fierbinte. Pentru a evita orice pericol, cablul de alimentare trebuie înlocuit doar de către producător, 
reprezentantul său autorizat sau personal calificat similar. 

 Nu scoateţi aparatul din priză trăgând de cablu sau cu mâinile ude. 

 Nu turnați apă în orificiul de evacuare a vaporilor. 

 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă dreaptă şi uscată.  

 Nu amplasați aparatul direct pe podea sau în apropierea surselor de căldură. Dacă vaporii vin în contact 
cu pardoseaua înainte de a se evapora, suprafața ar putea fi deteriorată.  

 Nu scufundaţi corpul aparatului în apă sau alte lichide. 

 Amplasaţi aparatul astfel încât să nu poată fi răsturnat. Nu lăsați cablul să atârne peste margini sau să 
atingă suprafețe fierbinți. 

 Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare când nu este în funcţiune. 

 Nu acoperiţi cablul de alimentare cu covoare sau alte obiecte. Aşezaţi aparatul astfel încât să nu călcaţi 
pe cablul de alimentare. 

 Nu amplasaţi aparatul în încăperi cu produse inflamabile, gaze sau vapori. 

 Nu amplasaţi aparatul în ploaie sau în încăperi cu umezeală. 

 Nu introduceți obiecte străine în aparat. Aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau rănirea 
persoanelor. 

 Asiguraţi-vă că atât accesul aerului cât și evacuarea vaporilor nu sunt obstrucţionate. 

 Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu amplasati obiecte pe el. 

 Pentru a vă proteja sănătatea şi pentru funcţionarea optimă a aparatului folosiţi doar apă curată, 
necontaminată, rece şi proaspătă pentru alimentarea aparatului. Dacă sursa de apă este contaminată 
sau de calitate incertă, vă recomandăm să folosiți apă distilată. Suplimentar, vă recomandăm să curăţaţi 
şi să întreţineţi aparatul cu regularitate conform instrucţiunilor din acest manual. 

 Când folosiți odorizant, folosiţi recipientul de odorizare livrat împreună cu aparatul. Nu folosiți aditivi 
cum ar fi uleiurile esenţiale direct în rezervorul de apă sau în corpul principal. Acești aditivi vor deteriora 
aparatul ! Aparatele deteriorate datorită folosirii necorespunzătoare a aditivilor nu vor beneficia de 
garanţie. 

 Vibrațiile ultrasonice nu pot fi auzite de oameni sau animale și nu reprezință niciun fel de pericol. 

 Opriți întotdeauna aparatul înainte de îndepărtarea rezervorului de apă. Nu accesați incinta de 
nebulizare în timpul funcționării aparatului. 

 Asigurați-vă ca nu există corpuri străine în rezervorul de apă. 

 Pentru decalcifierea aparatului folosiți CalcOff. Deteriorările aparatului cauzate de folosirea altor agenți 
de curățare nu vor fi acoperite de garanție ! 

 ATENȚIE ! Nu lăsați apa să pătrundă în orificiul de ventilare ! Aceasta va deteriora aparatul. 

 Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale aparatului datorate nerespectării 
instrucțiunilor de folosire ! 

 Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 8 ani, de către persoane cu capacitate mentală 
sau senzorială redusă, lipsă de experiență sau cunoștințe doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți 
despre modul de folosire în siguranță al aparatului astfel încât să înțeleagă pericolele care sunt implicate. 
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcute de către 
copii fără supraveghere. 

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea pericolelor, înlocuirea sau repararea 
acestuia trebuie făcute de către producător, servicii de reparații specializate sau personal calificat 
corespunzător. 

 
NOTĂ : 
 Pentru anumite țări există ștechere polarizate. 

 Una din lamele este mai lată decât celelalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, ștecherul este 
conceput astfel încât să se potrivească în priză într-o singură poziție. Dacă ștecherul nu se potrivește, 
întoarceți ștecherul. În cazul în care nici așa nu se potrivește, contactați un electrician autorizat. Nu 
încercați să încălcați această măsură de siguranță. 

 Așezarea nepotrivită a ștecherului în priză poate conduce la încălzirea și deformarea ștecherului. 
Contactați electricianul pentru a înlocui ștecherul sau priza defectă. 


