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READ AND SAFE THESE INSTRUCTIONS
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BESTE KLANT
We feliciteren u met de aankoop van de BONECO P400. 
Deze uiterst efficiënte luchtreiniger is uitgerust met een 
drievoudig filtersysteem, dat niet alleen onaangename 
geurtjes, maar ook stof, pollen en vuildeeltjes uit de lucht 
haalt. Dankzij het filtersysteem worden talrijke klachten 
effectief verlicht, zoals hooikoorts of allergische reacties 
op de uitwerpselen van de huisstofmijt.

De BONECO P400 werkt volautomatisch en eenvoudig. 
De intelligente besturing zorgt ervoor dat het geluidsni-
veau zo laag mogelijk blijft.

We wensen u veel plezier met uw nieuwe BONECO 
luchtreiniger P400!

LEVERINGSOMVANG

TECHNISCHE GEGEVENS*

BONECO P400 met landspe-
cifieke netkabel

Filter “BABY”, “SMOG” of 
“ALLERGY”

Cd met gebruiksaanwijzingen 
in andere talen

* Wijzigingen voorbehouden

Gedrukte gebruiksaanwijzing

Typeaanduiding BONECO P400

Netspanning 220–240 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen 27 W

Geluidsniveau 30–58 dB(A)

Geschikt voor ruimten 20 m² (filter ALLERGY) 19 m² (filter BABY) 21 m² (filter SMOG)

50 m³ (filter ALLERGY) 48 m³ (filter BABY) 53 m³ (filter SMOG)

Reinigingsvermogen (CADR) 230 m³/h (filter ALLERGY) 220 m³/h (filter BABY) 240 m³/h (filter SMOG)

Luchtstroom 280 m³/h

Afmetingen L×B×H 224×420×562 mm

Leeggewicht 7.2 kg / 7.9 kg (met filter “ALLERGY”)
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Typeaanduiding BONECO P400

Netspanning 220–240 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen 27 W

Geluidsniveau 30–58 dB(A)

Geschikt voor ruimten 20 m² (filter ALLERGY) 19 m² (filter BABY) 21 m² (filter SMOG)

50 m³ (filter ALLERGY) 48 m³ (filter BABY) 53 m³ (filter SMOG)

Reinigingsvermogen (CADR) 230 m³/h (filter ALLERGY) 220 m³/h (filter BABY) 240 m³/h (filter SMOG)

Luchtstroom 280 m³/h

Afmetingen L×B×H 224×420×562 mm

Leeggewicht 7.2 kg / 7.9 kg (met filter “ALLERGY”)

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

* Afhankelijk van het model wordt het filter “BABY”, “SMOG” of “ALLERGY” bijgeleverd.

1 2 3

4 5 1 Frontafdekking
2 Voorfilter
3 Filter*
4 BONECO P400
5 Touchdisplay
6 Geurstofreservoir
7 Netkabel

6

7
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6

31

4

2

5

Neem het filter en verwijder de beschermfolie.Verwijder de magnetisch bevestigde frontafdekking.

Plaats het filter terug in de houder  
(let op de markeringen).

Verwijder het voorfilter.

Breng de frontafdekking aan.Plaats het voorfilter.
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MAGNETISCHE FRONTAFDEKKING
De frontafdekking van de BONECO P400 wordt door mag-
neten op zijn plaats gehouden. Wanneer de frontafdek-
king niet of verkeerd is aangebracht, wordt de luchtreini-
ger niet ingeschakeld.

AANWIJZINGEN BIJ DE FILTERS
Uw BONECO P400 wordt af fabriek geleverd met het 
filter “ALLERGY”, “SMOG” of “BABY”. Alle drie filterty-
pen kunnen echter in het apparaat worden gebruikt. Het 
bijgeleverde filter kan op elk gewenst moment door een 
ander filter worden vervangen indien de omstandigheden 
daarom vragen.

RESERVEFILTER
Reservefilters zijn te verkrijgen bij uw BONECO-dealer 
of in de onlineshop onder www.shop.boneco.com. De 
filters zijn met deze labels gekenmerkt:

A401

A
LL
ER

G
Y

A402

BA
BY

A403

SM
O
G
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HELDERHEID VAN HET DISPLAY
De helderheid van het display hangt af van het omge-
vingslicht. Het display wordt automatisch gedimd wan-
neer de BONECO P400 in een donkere ruimte wordt ge-
bruikt (bijvoorbeeld in de slaapkamer).

FILTERWAARSCHUWING WISSEN
Het symbool  verdwijnt niet automatisch na het ver-
vangen van het filter. Om het symbool te laten verdwijnen, 
moet u vijf seconden op de -toets drukken. Tegelijker-
tijd wordt de bedrijfsurenteller voor het nieuwe filter op 
nul gezet.

WEERGAVEN OP HET DISPLAY

Overzicht van alle weergaven die op het display 
kunnen verschijnen

Symbool Betekenis

Ventilatorstand 49

Filter verbruikt, vervangen 50
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U kunt de BONECO P400 aan uw wensen en voorkeuren 
aanpassen. Als u het apparaat uitschakelt, blijven alle in-
stellingen bewaard. De instellingen gaan echter verloren 
als de voedingsspanning van het apparaat onderbroken 
wordt.

BASISFUNCTIES

VENTILATORSTAND HANDMATIG INSTELLEN
De ventilatorstand van de BONECO P400 kan handmatig 
worden ingesteld – bijvoorbeeld wanneer de lucht zeer 
snel grondig moet worden gereinigd.

Druk meerdere keren op de toets  tot de gewenste 
ventilatorstand is bereikt.

POWER-STAND
De power-stand (P) kan worden gekozen door de toets 
in te drukken. In de power-stand werkt de ventilator met 
maximaal vermogen.

GEBRUIK VAN GEURSTOFFEN
Aan de achterkant van de BONECO P400 bevindt zich 
de geurstofhouder, waarin geurstoffen kunnen worden 
gedaan.

1. Druk kort tegen de geurstofhouder om deze te ont-
grendelen en trek de houder uit het apparaat.

2. Doe de geurstof in de geurstofhouder.

3. Schuif de geurstofhouder in het apparaat tot deze ver-
grendelt.
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FILTER VERVANGEN
Wanneer het symbool  op het display verschijnt, is het 
filter verbruikt. Het filter moet nu worden vervangen zodat 
een optimale luchtreiniging gewaarborgd blijft.

Het filter moet worden vervangen zodra het symbool  
op het display verschijnt, uiterlijk echter na een jaar.

Voor het vervangen van het filter zie de afbeeldingen op 
bladzijde 46.

1. Vervang het filter overeenkomstig de aanwijzingen op 
bladzijde 46.

2. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt om het 
symbool  te laten verdwijnen.

VOORFILTER REINIGEN
Het voorfilter voorkomt dat er grote hoeveelheden stof 
in het inwendige van de BONECO P400 terechtkomen. 

1. Reinig het voorfilter met een stofzuiger of onder stro-
mend water.

2. Wacht tot het voorfilter volledig droog is alvorens het 
terug in het apparaat te plaatsen.

REINIGING EN ONDERHOUD
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