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Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung

Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni

Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции

阅读并保存这些说明
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NO Alle sikkerhetsanvisningene (følger med separat) må følges strengt.

LV Obligāti ievērojiet visus drošības norādījumus (atsevišķi iekļauti piegādes komplektā).

LT Būtinai atsižvelkite į saugumo nurodymus (atskirai pridėti komplektacijoje).

EE Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

CZ Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny (samostatně součástí dodávky).

SK Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny (samostatná súčasť dodávky).

SI Obvezno upoštevajte varnostna navodila (vključena v obseg dobave kot ločen dokument).

HR Obavezno obratite pozornost na sve sigurnosne napomene (odvojeno se nalaze u opsegu 
isporuke).

GR Τηρείτε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας (περιλαμβάνονται ξεχωρι- στά στο 
παραδιδόμενο υλικό).

RU Изучите все указания по технике безопасности (входят в комплект поставки).

CN 务必注意所有安全规章 (在供货范围中单独提供)。
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INSTRUCTIONS FOR USE
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* at 230 V ~ 50 Hz

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA*

Mains voltage 230 V ~ 50 Hz

Power consumption Standby: 0.5 W

Min – Max: 1 – 34 W

Operation noise level 53 dB(A)

CADR 155 m3/h

Dimensions L × W × H 223 × 223 × 379 mm

Weight (empty) 2.87 kg 
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en INTRODUCTION

BONECO P230 AP230 HEPA Filter

Safety instructionsQuick Manual

SCOPE OF DELIVERYThank you for purchasing the BONECO P230 air puri-
fier. With UV light and filtration to clean the air, the 
BONECO P230 air purifier will greatly improve the 
quality of the air in your home, office, or other en-
vironments. Once you’ve experienced the purity of 
BONECO P230 air, visit us at our website to find out 
more ways to improve the quality of your air and 
your life with our premium products and upgrades. 
Please be sure to read the following instructions 
carefully to ensure optimal performance and safety.
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enOVERVIEW AND PART NAMES

1 BONECO P230
2 Filter & Prefilter
3 Bottom Cover
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en STARTING UP

31 2

Place the device on a flat surface. Turn it on. Plug the power cord into a power outlet.
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enSYMBOLS AND DISPLAYS

Power Button Switch the appliance on and off

Fan Level / Filter Reset Button Tapping once switches trough the fan levels I to III

Holding for 3 sec. resets the filter light, after replacing the filter.

ION Switches the Ionizer on and off
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en CLEANING AND MAINTENANCE

CARE INSTRUCTIONS

 Do not use alcohol or corrosive cleaning 
agents for cleaning.

 Always unplug the appliance from the power 
outlet before cleaning.

4. Use a dry soft towel to clean the filter compart-
ment.

5. Place the filter back in the device and lock the 
bottom cover. 

CLEANING THE FILTER AND PRE-FILTER
After removing the combination filter and pre-filter 
from the device it can be cleaned with a vacuum 
cleaner and/or with a dry soft towel.  

REPLACING THE FILTER
The filter should be replaced after the filter light 
turns on. After replacing the filter press the Reset 
Filter button for 3 seconds to reset the filter re-
minder. 

THE FILTER COMPARTMENT
Use a soft, damp cloth to clean the exterior.

1. Place your device upside down.

2. Turn the bottom cover anti-clockwise until it un-
locks.

3. Remove the filter.
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NÁVOD K POUŽITÍ
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* při 230 V – 50 Hz

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Síťové napětí 230 V – 50 Hz

Příkon Pohotovostní režim: 0,5 W

Min.–Max.: 1–34 W

Hlučnost za chodu 53 dB(A)

CADR 155 m3/h

Rozměry D × Š × V 223 × 223 × 379 mm

Vlastní hmotnost 2,87 kg 
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cz ÚVOD

BONECO P230 Filtr AP230 HEPA

Bezpečnostní pokynyStručný návod

ROZSAH DODÁVKYDěkujeme vám za nákup čističe vzduchu BONECO 
P230. Díky UV světlu a  filtrace pro čištění vzduchu 
čistič vzduchu BONECO P230 výrazně zvýší kvali-
tu vzduchu ve vašem bytě, kanceláři nebo v  jiných 
prostředích. Jakmile jste zažili čistotu vzduchu 
z přístroje BONECO P230, navštivte naše internetové 
stránky, abyste zjistili další možnosti, jak zvýšit kva-
litu vzduchu ve vašich prostorách a  kvalitu vašeho 
života díky našim prvotřídním výrobkům a  vylep-
šením. Důkladně si prosím prostudujte následující 
pokyny, aby byla zaručena optimální výkonnost 
a bezpečnost přístroje.
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czPŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

1 BONECO P230
2 Filtr a předfiltr
3 Dolní kryt
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cz UVEDENÍ DO PROVOZU

31 2

Postavte zařízení na plochý podklad. Zapněte. Zapojte zástrčku síťového kabelu do  
elektrické sítě.
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czSYMBOLY A ZOBRAZENÍ

Tlačítko napájení Power Zapnutí a vypnutí zařízení

Stupně ventilátoru /  
tlačítko resetu filtru

Jedním klepnutím přepínáte stupně ventilátoru I až III

Po výměně filtru stisknutím na 3 sekundy resetujete kontrolku filtru.

ION Zapíná a vypíná ionizátor
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cz ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POKYNY K ÚDRŽBĚ 

 Nepoužívejte k čištění alkohol nebo korozivní 
čisticí prostředky.

 Před každým čištěním se musí odpojit síťový 
kabel zařízení z elektrické sítě.

4. Pro vyčištění filtrační části použijte suchý měkký 
hadr.

5. Vložte filtr zpět do zařízení a zavřete dolní kryt. 

ČIŠTĚNÍ FILTRU A PŘEDFILTRU
Po odstranění kombinace filtru a  předfiltru ze za-
řízení použijte pro vyčištění vysavač a/nebo suchý 
měkký hadr. 

VÝMĚNA FILTRU
Svítí-li kontrolka, filtr vyměňte. Po výměně filtru na 
3  sekundy stiskněte tlačítko resetu pro obnovení 
nastavení alarmu. 

FILTRAČNÍ ČÁST
Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.

1. Obraťte zařízení vzhůru nohama.

2. Otočením dolního krytu proti směru hodinových 
ručiček jej odblokujte.

3. Odstraňte filtr.
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE
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* pri 230 V ~ 50 Hz

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Sieťové napätie 230 V ~ 50 Hz

Príkon Pohotovostný režim: 0,5 W

Min. – Max.: 1 – 34 W

Prevádzková hlučnosť 53 dB(A)

CADR 155 m3/h

Rozmery D × Š × V 223 × 223 × 379 mm

Hmotnosť bez náplne 2,87 kg 
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sk ÚVOD

BONECO P230 HEPA filter AP230

Bezpečnostné pokynyStručný návod

ROZSAH DODÁVKYĎakujeme, že ste si zakúpili čističku vzduchu 
 BONECO P230. Čistička vzduchu BONECO P230, využí-
vajúca na čistenie vzduchu UV svetlo a filtráciu, vý-
razne zlepší kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti, 
kancelárii a v iných priestoroch. Keď ste sa už oboz-
námili s  čistotou vzduchu z  čističky BONECO P230, 
navštívte našu webovú stránku, kde nájdete ďalšie 
možnosti na zlepšenie kvality vášho vzduchu a  ži-
vota s  našimi prémiovými výrobkami a  aktualizá-
ciami. Dôkladne si preštudujte nasledovné pokyny, 
aby ste zabezpečili optimálny výkon a bezpečnosť.
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skPREHĽAD A OZNAČENIE ČASTÍ

1 BONECO P230
2 Filter a predradený filter
3 Spodný kryt
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sk UVEDENIE DO PREVÁDZKY

31 2

Položte zariadenie na rovný podklad. Zapnite ho. Sieťový kábel pripojte do elektrickej siete.
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skSYMBOLY A DISPLEJE

Hlavný vypínač Zapnutie a vypnutie prístroja

Stupne výkonu ventilátora /  
Tlačidlo resetovania filtra

Jedným klepnutím prepínate medzi stupňami výkonu ventilátora I až III

Podržaním 3 sekundy resetuje indikátor filtra po jeho výmene.

ION Zapína a vypína ionizátor
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sk ČISTENIE A ÚDRŽBA

POKYNY NA OŠETROVANIE 

 Na čistenie nepoužívajte lieh a agresívne čis-
tiace prostriedky.

 Pred čistením je potrebné vytiahnuť koncovku 
sieťového kábla prístroja z elektrickej siete.

4. Na čistenie priestoru filtra používajte suchú 
mäkkú handričku.

5. Vložte filter späť do zariadenia a zaistite spodný 
kryt. 

ČISTENIE FILTRA A PREDRADENÉHO FILTRA
Po vybratí kombinácie filtra a  predradeného filtra 
zo zariadenia je možné ich vyčistiť vysávačom a/
alebo suchou mäkkou handričkou.  

VÝMENA FILTRA
Filter by sa mal po rozsvietení indikátora filtra vy-
meniť. Aby sa obnovila funkcia pripomienky filtra, 
po výmene filtra stlačte na 3 sekundy tlačidlo Reset 
Filter. 

PRIESTOR FILTRA
Na čistenie vonkajších častí použite mäkkú, vlhkú 
handričku.

1. Umiestnite vaše zariadenie hore nohami.

2. Otáčajte spodným krytom proti smeru hodino-
vých ručičiek dovtedy, kým sa neuvoľní.

3. Vyberte filter.
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