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TEKNISKE DATA
Typebetegnelse

BONECO H680

Netspænding

100–240 V, 50–60 Hz

Effektforbrug

30 W

Befugtningsydelse

1000 g/h*

Luftrengøringsydelse

190 m3 /h (CADR)

Til rumstørrelser indtil

100 m2

Vandbeholderkapacitet

10 l

Dimensioner

L 347 × B 435 × H 490 mm

Driftsstøj

<25 dB(A)

Vægt (tom)

10,4 kg

Tilbehør

Ionic Silver Stick® A7017, HYBRID filter

* ved drift uden HYBRID filter, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
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INDLEDNING
KÆRE KUNDE!
Vi ønsker dig tillykke med anskaffelsen af din BONECO
H680. Takket være den hybride konstruktion renser og
befugter den indeluften i én arbejdsgang. Dens intelligente styring reducerer driftsstøj til et minimum, så du
endog kan bruge BONECO H680 i soveværelser eller
børneværelser.
BONECO H680 er konstrueret til ukompliceret, fuldautomatisk drift. Samtlige egenskaber kan dog tilpasses efter dine præferencer og krav. Denne vejledning viser dig,
hvordan du skaber dit eget velværeklima.
LINDRING VED ALLERGI
BONECO H680 er udstyret med et tredobbelt filtersystem,
der ikke alene fjerner lugte fra luften, men også renser
den for støv, pollen og smudspartikler. Takket være HYBRID filteret lindres desuden mange forskellige slags
ubehag forårsaget af allergi mærkbart – f.eks. høfeber
eller allergiske reaktioner på husstøvmider.

da
VÆRD AT VIDE OM LUFTFUGTIGHED
Den rigtige luftfugtighed er af stor betydning for vores
helbred. Tør indeluft giver om vinteren revnet og kløende
hud. Man føler tørhed i øjne og hals, og det påvirker ens
velbefindende meget. Dette gælder ikke kun for voksne,
men især også for babyer, småbørn og tilmed for husdyr.
Om vinteren gør tørre slimhinder os også mere sårbare
over for forkølelser og andre infektioner.
Med BONECO H680 er det slut med disse problemer.
Dens intelligente automatik holder luften ren og holder
konstant luftfugtigheden på det ideelle niveau – selv i
større rum med et areal på op til 100 kvadratmeter.
Sommer eller vinter: Du vil ikke mere skulle undvære
din nye komfort.

LEVEREDE DELE

BONECO H680
med HYBRID filter

Strømforsyning med landespecifik adapter

OOOO
OOOOOOO

Rengørings- og afkalkningspulver «CalcOff» A7417

Fjernbetjening
inkl. batteri CR 2025

CD med vejledninger på flere
sprog
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DELENE OG DERES BENÆVNELSE

5

1

2

3

6

7

8

9

4

1

Frontafdækning

2

Forfilter

3

HYBRID filter

4

Filterholder

5

Tromle

6

Fordampermåtte

7

Ionic Silver Stick®

8

BONECO H680

9

Vandtank

10 Duftstofbeholder
11 Vandkar
12 Fjernbetjening
13 Ventilatorhjul
14 Strømforsyning

10

11

12

13

14

201

da

IBRUGTAGNING OG BRUG
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IBRUGTAGNING
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs de vedlagte sikkerhedsanvisninger og betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug af apparatet,
og opbevar dem til senere anvendelse.

FØRSTE RENGØRING
Produktionsbetingede rester på vandskålen og vandtanken kan føre til skumdannelse og dermed udslip af vand.
Derfor skal begge elementer rengøres med varmt vand
og opvaskemiddel før brug (se figur 5 på højre side). Skyl
delene grundigt under rindende vand.

FØRSTE VANDSKIFT
24 timer efter den første anvendelse lyser symbolet
«Vandskift»:

Skift vandet i vandtanken og i vandkarret.
Symbolet «Vandskift» forsvinder automatisk, så snart
vandet er skiftet.
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IBRUGTAGNING (FORTSAT )
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1

2

3

Tag frontafdækningen af.

Tag filterholderen af sammen med filtrene.

Fjern vandtanken.

4

5

6

Træk vandskålen ud sammen med tromlen.

Rengør vandtank og vandskål.

Isæt vandskålen i apparatet sammen med tromlen.
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IBRUGTAGNING (FORTSAT )
7

8

9

Isæt vandtanken, der er fyldt med ledningsvand.

Isæt filterholderen.

Tag forfilteret af.

10

11

12

Fjern HYBRID filterets beskyttelseshylster.

Sæt HYBRID filteret i
(bemærk pilens retning).

Isæt forfilteret.
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IBRUGTAGNING (FORTSAT )
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13

14

15

Sæt frontafdækningen på.

Forbind først strømforsyningen med BONECO H680
og så med stikkontakten.

Tænd apparatet ved hjælp af

-tasten.
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VISNINGER PÅ DISPL AYET

Oversigt over alle visninger på displayet

Visning

Visninger for luftrenheden (til venstre) og for ventilatortrinet (foroven)

Betydning

Visning

Visning for luftfugtigheden (til højre i midten) og for ventilatortrinet (foroven)

Nødvendig handling

Aktuel eller ønsket luftfugtighed

211

Efterfyld vand

203

Fuldautomatisk drift

210

Udskift vandet i apparatet

226

Støjsvag nattilstand

210

Udskift Ionic Silver Stick®*

225

Optimalt til brug i børneværelset

210

HYBRID filter udtjent, udskift det*

224

Timerfunktion

212

HYBRID filter mangler, sæt det i

209

Værdien viser den aktuelle luftfugtighed

211

Rengøring nødvendig*

216

Værdien viser den ønskede luftfugtighed

211

Displaylås er aktiveret

213

Symboler mærket med * kan slettes manuelt ved at holde tasterne
apparatet inde samtidig i 5 sekunder.

og

på
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TASTEFELT OG FJERNBETJENING
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TO BETJENINGSMULIGHEDER
BONECO H680 kan styres via det integrerede tastefelt
eller via den medfølgende fjernbetjening. Betjeningen er
den samme.

Tastefelt på apparatet

Visning

Fjernbetjening

Funktion

Regulering af ventilatortrin

211

Skift mellem tilstandene (fjernbetjening)

210

Skift mellem tilstandene (apparat)

210

Aktivering af «Displaylås»

213

Aktivering af timerfunktion

212

Ændring af luftfugtighed / timer / ventilatortrin

211, 212

Slå apparatet til og fra / start rengøring

216

Omskiftning mellem driftstyperne

209
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DRIF TST YPEN «HYBRID» (LUF TBEFUGTNING OG LUF TRENSNING)
DRIFTSTYPE VED FØRSTE TILKOBLING
BONECO H680 anvender driftstypen «Hybrid» ved den
første tilkobling: Derved renses og befugtes luften samtidigt. Luftfugtigheden kan reguleres efter ønske (se side
211).

VISNING AF LUFTKVALITETEN
Når BONECO H680 er tændt, udføres den første luftmåling, og symbolet
blinker. Efter luftmålingen viser
displayet den aktuelle luftkvalitet (se figuren herunder).

De her beskrevne grundindstillinger (driftstype «Hybrid»,
tilstand «AUTO» osv.) kan til enhver tid gendannes. Adskil
apparatet fra elnettet i ca. 10 sekunder ved at trække
netkablet ud af stikkontakten.

Luftrensningen arbejder automatisk og uden indgreb fra
brugeren.
Ventilatortrinet styres af elektronikken og tilpasser sig
omgivelserne for at sikre en så effektiv rensning og/eller
befugtning som muligt.
I starten høres ventilatorstøjen tydeligt, men den reduceres dog allerede efter få minutter, når luftfugtigheden
nærmer sig den ønskede værdi.
ANVENDELSE AF DRIFTSTYPEN «HYBRID»
1. Slå apparatet til ved at trykke en gang på -tasten.
Partikelsensoren starter automatisk med at måle luftens
tilsmudsningsgrad. Hvis luftfugtigheden er mindre end 50
%, starter apparatet automatisk med befugtningen.

GRUNDINDSTILLINGER
BONECO H680 gemmer alle indstillinger, når du slukker
apparatet med -tasten.

Jo bedre luften er renset, desto flere segmenter vises
hvide.
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KUN LUF TBEFUGTNING / KUN LUF TRENSNING
DRIFTSTYPEN «LUFTBEFUGTNING»
I driftstypen «Luftbefugtning» er det valgfrit at benytte
HYBRID filteret.
1. Tryk på tasten , indtil du kun kan se visningen for
luftfugtighed og ventilatortrinet.

DRIFTSTYPEN «LUFTRENSNING»
I driftstypen «Luftrensning» befugtes luften ikke.
1. Tryk på tasten , indtil du kun kan se visningen for
luftkvalitet og ventilatortrinet.

2. For at skifte tilbage til driftstypen «Hybrid», skal du
trykke på tasten , indtil luftrenseren og luftbefugteren er aktive samtidig.

2. For at skifte tilbage til driftstypen «Hybrid», skal du
trykke på tasten , indtil luftrenseren og luftbefugteren er aktive samtidig.

I driftstypen «Luftbefugtning» kan BONECO H680 også
anvendes uden HYBRID filter. Ved skift til driftstypen «Hybrid» eller «Luftrensning» blinker det følgende symbol på
displayet, hvis HYBRID filteret ikke er sat i:

I driftstypen «Luftrensning» kan BONECO H680 også
anvendes uden vand. Ved skift til driftstypen «Hybrid»
eller «Luftbefugtning» blinker det følgende symbol på
displayet, hvis vandtanken er tom:

da
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VALG AF DE FORSKELLIGE TILSTANDE
TILSTANDENE
I alle de tre driftstyper «Hybrid», «Luftrensning» og
«Luftbefugtning» kan der vælges mellem tre forskellige
tilstande:
,
og
.
SKIFT AF TILSTAND
1. Skift mellem tilstandene
valg:

,

og

• enten at trykke flere gange på tasten
tjeningen
• eller trykke flere gange på tasten
tastefelt

efter eget

TILSTANDEN «AUTO»
anvender BONECO H680 alle ventilatorI tilstanden
trin fra 1 til 6. Den forindstillede luftfugtighed er 50 %.
TILSTANDEN «SLEEP»
I tilstanden
kan BONECO H680 også anvendes i soveværelset om natten. Apparatet arbejder fuldautomatisk
på det laveste ventilatortrin 1 for at minimere driftsstøjen.
Den forindstillede luftfugtighed er 45 %.

på fjernbe-

på apparatets

TILSTANDEN «BABY»
Tilstanden
anvender ventilatortrin 1 til 4 og hæver
luftfugtigheden til 60 %. Denne værdi er perfekt egnet til
anvendelse i børneværelset, da der anbefales en højere
luftfugtighed ved babyer og småbørn. Ventilatoren arbejder desuden så lydsvagt, at en babyalarm ikke reagerer
på støjen.
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MANUEL REGULERING AF LUF TFUGTIGHED OG VENTIL ATORTRIN
OPTIMAL LUFTFUGTIGHED
Den anbefalede luftfugtighed ligger mellem 40 % og
60 %. Indstillingen fra fabrikken er 50 %. I den ideelle
situation ligger visningen for den aktuelle luftfugtighed
i området «OK»:

REGULERING AF LUFTFUGTIGHEDEN
1. Tryk på tasterne og for at indstille luftfugtigheden
efter ønske.

REGULERING AF VENTILATORTRIN
. Visningen for ventilatortri1. Tryk en gang på tasten
net blinker.

På displayet vises teksten
(«ønsket»). Når du
ikke trykker mere på piletasterne, skifter teksten efter
nogle sekunder til
(«aktuel»). Nu viser displayet
igen den aktuelle luftfugtighed.

2. Tryk på tasterne

MAKSIMAL BEFUGTNING
Tryk på tasten , indtil teksten «Co» vises (for «Continuous»). Nu arbejder befugteren uafhængigt af den målte
luftfugtighed.
Den luftfugtighed, du har indstillet, vil fortsat være gemt,
når du slukker apparatet.

da

og

for at tilpasse ventilatortrinet.

3. For igen at skifte til tilstanden
skal du trykke på
tasten
på apparatet, til teksten
vises på displayet. Alternativt kan du også benytte tasten
på
fjernbetjeningen.
POWER-TRIN (P)
Det maksimale Power-trin (P) kan kun vælges manuelt.
Dette anbefales, hvis indeluften skal befugtes og/eller
renses hurtigst muligt. Det vælges ved at trykke flere
gange på tasten , indtil ventilatortrinet «P» vises (se
figuren i venstre spalte).
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TIMERFUNK TION
Timerfunktionen kan anvendes i alle driftstyper og med
alle tilstande. Med timerfunktionen kan du fastlægge,
hvor længe BONECO H680 skal køre, før den slukkes
automatisk (OFF-timer).
Alternativt kan du fastlægge, efter hvor lang tid apparatet
skal tændes automatisk (ON-timer). Denne funktion kan
f.eks. benyttes til at aktivere BONECO H680, før du kommer hjem, så der venter dig et optimalt indeklima.

INDSTILLING AF OFF-TIMER
1. Slå BONECO H680 til med tasten

.

INDSTILLING AF ON-TIMER
1. Vælg den ønskede driftsindstilling og den ønskede tilstand.

2. Vælg den ønskede driftsindstilling og den ønskede tilstand.

2. Slå BONECO H680 fra med tasten

3. Tryk en gang på tasten

3. Tryk en gang på tasten

.

.

.

4. Brug tasterne
og for at indstille varigheden af
driften (1 til 12 timer).

4. Brug tasterne og
(1 til 12 timer).

for at indstille startforvalgstiden

Apparatet kører kun i den angivne tid og afbrydes derefter.

BONECO H680 tændes efter forløbet af den definerede tid
og arbejder i det valgte program.

5. For at deaktivere OFF-timeren før tid skal du trykke på
-tasten igen og vælge
. Alternativt kan du slukke
BONECO H680 med tasten .

5. For at deaktivere ON-timeren før tid skal du trykke på
-tasten igen og vælge
. Alternativt kan du tænde
BONECO H680 med tasten .
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DISPL AYL ÅS
Displayet på BONECO H680 kan beskyttes mod utilsigtede indtastninger. Brug f.eks. denne funktion for at forhindre legende børn i at foretage indtastninger.

da
AKTIVERING AF DISPLAYLÅS
1. Tryk på -tasten, til signaltonen høres.

AKTIVERING AF DISPLAYLÅS
1. Tryk på -tasten, til signaltonen høres.

Displayet viser i nogle sekunder teksten «LC» (LOCK) for
displaylås og skifter derefter tilbage til den oprindelige
visning. Teksten «LC» vises i nogle sekunder ved hver
berøring.

Nu er displayet låst op. Indstillingerne kan ændres igen.
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ANVENDELSE AF DUF TSTOFFER
ANVENDELSE AF DUFTSTOFFER
Inde i BONECO H680 er der en duftstofbeholder for tilsætning af duftstoffer i form af æteriske olier.

TILSÆTNING AF DUFTSTOFFER
1. Tag frontafdækningen af.

3. Kom duftstoffet i den dertil beregnede duftstofbeholder.

2. Fjern filterholderen sammen med filteret.

4. Sæt filterholderen og frontafdækningen på plads.

Duftstofbeholderen er fremstillet af et specielt materiale. Æteriske olier og andre duftstoffer må aldrig
tilsættes direkte i vandtanken eller i vandkarret. Selv
små mængder kan beskadige apparatet irreparabelt.
Disse skader dækkes ikke af garantien.
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AFKALKNING OG RENGØRING

216
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AFK ALKNING
BONECO H680 skal af hygiejniske grunde rengøres og
afkalkes med jævne mellemrum. En tiltrængt rengøring
indikeres på displayet med dette symbol:

FORBEREDELSER
1. Fjern frontafdækningen og vandtanken på bagsiden.

4. Tøm vandkarret og vandtanken, og udtag Ionic Silver
Stick®.

2. Fjern filterholderen sammen med filteret.

Husk altid at fjerne Ionic Silver Stick® før afkalkning.

5. Stil tromlen tilbage i vandkarret, og saml apparatet i
omvendt rækkefølge.
3. Træk vandkarret ud, og fjern tromlen med fordampermåtten.
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AFK ALKNING (FORTSAT )
AFKALKNING
1. Fyld tanken halvt med varmt ledningsvand, og tilsæt 2
poser CalcOff.

da
RENGØRING AF INDVENDIGE DELE
Efter afkalkning er det altid nødvendigt at rengøre de indvendige dele (se næste side).

ÆNDRING AF AFKALKNINGSTID
Grundindstillingen for afkalkning er 4 timer. Afkalkningen
kan intensiveres eller forkortes ved at regulere afkalkningens varighed med tasterne og .

2. Start afkalkningstilstanden, idet du på betjeningspanelet til BONECO H680 trykker på tasten
i 5 sekunder. Ved behov kan afkalkningens varighed ændres
med tasterne og .

• Afkort afkalkningens varighed, hvis BONECO H680 kun
er let tilsmudset.

Apparatet afkalkes nu automatisk.

• Forlæng afkalkningens varighed, hvis BONECO H680
er kraftigt tilsmudset. Den maksimale afkalkningstid
er 12 timer.

Efter afsluttet afkalkning forsvinder rengøringssymbolet
på displayet automatisk.
Nu signalerer det blinkende symbol, at vandet i apparatet
skal udskiftes:
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RENGØRING AF INDVENDIGE DELE
VIGTIGE ANVISNINGER
Brug en rengøringsbørste og en fugtig klud til rengøringen. Tilsæt altid en smule opvaskemiddel til det varme
vand.
Afbryd altid BONECO H680 fra elnettet, før du begynder med rengøringen eller vedligeholdelsen! Tilsidesættelse kan medføre risiko for elektrisk stød og
livsfare!

VANDTANK
1. Fyld vandtanken halvt med varmt vand, og tilsæt en
smule opvaskemiddel.
2. Rengør vandtankens indre grundigt manuelt eller med
en egnet rengøringsbørste.

Skimmel inde i BONECO H680 kan forurene luften og
skade sundheden. Derfor er det meget vigtigt at
fjerne den.
Benyt ikke alkohol eller aggressive rengøringsmidler
til rengøringen.

VANDTANK
1. Træk vandkarret ud af BONECO H680.

2. Fjern tromlen med fordampermåtten.
3. Tag Ionic Silver Stick® ud af vandkarret.
3. Rengør også dækslet.

Rengør ikke BONECO H680 i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres af de høje temperaturer og blive
ubrugelige. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.
4. Rengør vandkarret og alle indeholdte dele. Disse kan
udtages for rengøring.
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RENGØRING AF INDVENDIGE DELE (FORTSAT )
TROMLE
1. Tag fordampermåtten af tromlen.

FORDAMPERMÅTTE (VASK I HÅNDEN)
1. Vask og ælt fordampermåtten grundigt med varmt
vand og opvaskemiddel.

da
FORDAMPERMÅTTE (VASKEMASKINE)
Fordampermåtten kan også vaskes i vaskemaskine ved
30 °C til 60 °C. Isæt den vaskede fordampermåtte i den
rengjorte tromle umiddelbart efter vask.
Tør ikke fordampermåtten i tørretumbler.

2. Vask tromlen med opvaskemiddel og en rengøringsbørste.

2. Skyl fordampermåtten med varmt, rent vand, til der
ikke længere dannes skum.
3. Isæt den vaskede fordampermåtte i den rengjorte
tromle umiddelbart efter vask.

3. Skyl tromlen grundigt under varmt vand.
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GENEREL RENGØRING
AFDÆKNING
1. Fjern afdækningen.

FORFILTER
1. Vask forfilteret med en rengøringsbørste under rindende vand.

2. Rengør afdækningen med en fugtig klud.
Isæt først forfilteret, når det er tørt. Fugt kan forringe
kvaliteten af det bagvedsiddende HYBRID filter.

HYBRID FILTER
HYBRID filteret kan ikke rengøres. Tilsmudsning er normalt og kan ses som et bevis på filterets virkning.
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GENEREL RENGØRING (FORTSAT )
FILTERHOLDER
1. Fjern filterholderen.

da
VENTILATORHJUL
Fjern aldrig holdeskruen for at afmontere ventilatorhjulet! Ved ny montering kan en ubalance medføre
generende støj og tilmed beskadige motoren.

2. Rengør filterholderen med en fugtig klud.
1. Rengør ventilatorhjulene med en fugtig klud.

HUS
1. Rengør husets indre med en fugtig klud, varmt vand og
opvaskemiddel.
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GENEREL RENGØRING (FORTSAT )
PARTIKELSENSOR
Partikelsensoren registrerer luftbelastningen i rummet
ved at analysere den forbipasserende luftstrøm. Med
tiden kan der dannes tilsmudsninger, der forringer målenøjagtigheden.
Klappen over partikelsensoren skal være lukket i drift, for
at målingen er korrekt. Den bør kun åbnes i forbindelse
med rengøring af sensoren.
1. Rengør sensorens linse med en fugtet vatpind.

2. Tør sensoren med en tør vatpind.

SAMLING AF APPARAT
Efter afsluttet rengøring kan BONECO H680 samles igen.
Vær herunder opmærksom på fordampermåttens pasform.
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VEDLIGEHOLDELSE OG
FEJLAFHJÆLPNING
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UDSKIF TNING AF HYBRID FILTER
Efter ca. et år skal HYBRID filteret udskiftes, for at luften
også fortsat bliver renset for urenheder og pollen.

UDSKIFTNING AF HYBRID FILTER
1. Fjern frontafdækningen på BONECO H680.

En forestående udskiftning af HYBRID filteret signaleres
på displayet med følgende symbol:

2. Tag forfilteret af.
3. Fjern det brugte HYBRID filter, og bortskaf det med det
regulære husholdningsaffald.

Udskiftningen af HYBRID filteret er vist på billede 2 til 7
på side 202 og 203.

4. Fjern beskyttelsesfolien fra det nye HYBRID filter.
5. Isæt HYBRID filteret i holderen iht. påskriften.
6. Sæt forfilteret og frontafdækningen på plads igen.
7. Tryk samtidig på tasterne og på apparatet i ca. 5
sekunder for at skjule symbolet for filterskift.
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UDSKIF TNING AF IONIC SILVER STICK ®
Ionic Silver Stick® forhindrer bakterievækst i vandet og
yder dermed et vigtigt bidrag til hygiejnen og dit velbefindende. Også Ionic Silver Stick® slides med tiden og skal
udskiftes jævnligt.

UDSKIFTNING AF IONIC SILVER STICK®
1. Afmonter frontafdækningen.

En forestående udskiftning af Ionic Silver Stick® signaleres på displayet med følgende symbol:

3. Fjern filterholderen.

da
5. Fjern den brugte Ionic Silver Stick®, og bortskaf den
med det regulære husholdningsaffald.

2. Fjern vandtanken på bagsiden.

Ionic Silver Stick® fås hos din BONECO-forhandler eller
via BONECO online-shop på adressen www.shop.boneco.com.

6. Isæt den nye Ionic Silver Stick®.
7. Saml delene i omvendt rækkefølge.
4. Træk vandkarret ud, og fjern tromlen.

8. Tryk samtidig på tasterne og
sekunder for at skjule symbolet

på apparatet i ca. 5
.
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DRIF TSFEJL OG FEJL AFHJÆLPNING
Problem

Mulig årsag

Foranstaltning

Luften lugter ubehageligt

Gammelt vand i tanken og i vandkarret

Tøm apparatet, og rengør det komplet

Ingen forbedring af luftkvaliteten

Partikelsensor tilsmudset

Rengør partikelsensor

Åbne vinduer eller døre

Luk vinduer og døre

Displayet viser fejl E2

Ventilatorhjul blokeret eller motor defekt

Adskil apparatet fra elnettet, kontrollér ventilatorhjulets friløb, og forbind apparatet med elnettet
igen. Kontakt et serviceværksted, hvis fejlen varer ved

Displayet viser fejl E3

Tromle blokeret eller motor defekt

Adskil apparatet fra elnettet, kontrollér tromlens friløb, og forbind apparatet med elnettet igen.
Kontakt et serviceværksted, hvis fejlen varer ved

