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Voorwoord
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de ultrasone
vernevelaar U200!

Correct gebruik:
Het toestel mag uitsluitend worden gebruikt voor het  
bevochtigen van lucht binnenshuis.

Veiligheidsinstructies
• Alvorens het toestel te gaan gebruiken, dient u de  

gebruiksaanwijzing volledig door te nemen en voor 
later gebruik goed te bewaren.

• Het toestel uitsluitend in woonkamers en in over- 
eenstemming met de gespecificeerde technische ge-
gevens gebruiken. Een toepassing, die niet volgens de 
voorschriften wordt doorgevoerd, kan de gezondheid 
en uw leven in gevaar brengen.

• Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen 
(inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, 
sensorische of mentale vaardigheden of onvoldoende 
ervaring en kennis, behalve wanneer dit gebeurt in het 
bijzijn van een persoon die voor hun veiligheid verant-
woordelijk is en hulp biedt bij het gebruik van het  
toestel. Op kinderen moet toezicht gehouden worden 
om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen 
(afbeelding 1).

• Gebruik uitsluitend de originele meegeleverde lichtne-
tadapater. De meegeleverde lichtnetadapter mag niet 
voor andere apparaten worden gebruikt.

• Het toestel nooit in bedrijf stellen wanneer een kabel of 
stekker beschadigd is (2), bij een slechte of verkeerde 
werking van het toestel, wanneer het op de grond ge-
vallen is (3) of op een andere manier beschadigd werd.

• Het toestel mag uitsluitend in volledig gemonteerde 
toestand in bedrijf gesteld worden.

• Herstellingen aan elektrische toestellen mogen uit- 
sluitend door vakmensen doorgevoerd worden (4). 
Door ondeskundige herstellingen kan er aanzienlijk 
gevaar voor de gebruiker ontstaan.

• De netstekker moet uit het stopcontact getrokken 

worden telkens wanneer de watertank gevuld/geledigd 
wordt, alvorens te reinigen, alvorens afzonderlijke 
onderdelen gemonteerd/gedemonteerd worden en  
wanneer het toestel verplaatst wordt.

• Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer. Het 
membraan wordt heet door de hoogfrequente trillingen. 

• Trek de netstekker nooit aan de kabel of met natte 
handen uit het stopcontact.

• In geen geval met water vullen via de uitstootopening 
(5).

• Het toestel uitsluitend op een effen, droog oppervlak 
plaatsen. 

• Plaats het toestel niet direct op de vloer, naast een 
verwarming of in de buurt van elektrische apparaten. 
Wanneer de vrijkomende nevel - voordat deze volledig 
verdampt is - op de vloer of op voorwerpen terecht-
komt, kunnen deze daardoor beschadigd raken (6).

• U dient het toestel hoog te plaatsen (7) bijv. op een 
tafel, een kast, etc.

• Het toestel nooit in water of andere vloeistoffen onder-
dompelen (28).

• Plaats het toestel zo dat het niet omgestoten kan wor-
den (8). 

• Trek altijd de netstekker uit het stopcontact als u het 
toestel niet gebruikt. 

• Bedek de kabel nooit met een tapijt of andere voor-
werpen. Het toestel zodanig plaatsen dat u niet over de 
kabel kunt struikelen. 

• Gebruik het toestel niet in ruimtes waarin zich brand-
gevaarlijke materialen, gas of dampen bevinden. 

• Zet het toestel niet in de regen en gebruik het niet in 
vochtige ruimtes. 

• Steek geen vreemde voorwerpen in het toestel. 
• Luchtingang en neveluitgang dienen altijd vrij te zijn. 
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Ter bescherming van de gezondheid en om een  

correcte werking van de bevochtiger te waarborgen, 
dient u uitsluitend schoon, niet-verontreinigd, koud, 
vers kraanwater in uw luchtbevochtiger te gebruiken. 
Is uw waterbron verontreinigd of twijfelt u of het water 

veilig is om te gebruiken, neem dan gedistilleerd water. 
Bovendien wordt geadviseerd om uw bevochtiger 
regelmatig te reinigen en te onderhouden volgens de 
instructies in deze handleiding.

• Gebruik de daarvoor bedoelde geurstofhouders als u 
de lucht een aroma wilt geven (zie ook het hoofdstuk 
«Gebruik van geurstoffen»). Giet geen additieven zoals 
etherische oliën direct in de watertank of de waterbak 
(9). Deze additieven beschadigen het toestel! Toestellen 
die door additieven zijn beschadigd, vallen niet onder 
de garantie.

• Het toestel heeft geen ingebouwde hygrostaat.  
Gebruik een externe hygrostaat om beschadigingen als 
gevolg van overbevochtiging te voorkomen.

• De hoogfrequente trillingen kunnen door mens en dier 
niet gehoord worden en zijn geheel ongevaarlijk. 

• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor 
schade ontstaan door het niet in acht nemen van deze 
gebruiksaanwijzing.
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Beschrijving toestel/Leveringsomvang

Vernevelkamer

Geurstofreservoir

Aan-/uitschakelaar 
voor blauwe verlichting

Ionic Silver Stick®

Lichtnetadapter

Uitstootopening (draaibaar)

Verdampingskamer

Watertankgreep

Waterpeilindicator

Watertank

Borstel

Demineralisatiepatroon

Onderste gedeelte

Draaiknop

Watertankdeksel

Membraan

Stekkerbus

Viltkussen (voor geurstof)

Ontluchtingsopening

Uitpakken
• Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking. 
• Verwijder de plastic zak van het toestel (10).
• Neem de demineralisatiepatroon en de lichtnetadapter 

uit de kleine kartonnen verpakking. Open het plastic 
zakje en neem de demineralisatiepatroon (11) eruit.

• Verwijder het watertankdeksel van de watertank en 
schroef de demineralisatiepatroon op de binnenzijde 
van het deksel (12).

• Controleer de informatie m.b.t. de netaansluiting op het 
typeplaatje. 
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Inbedrijfstelling
• Verwijder de kunststof afscherming van de lichtne-

tadapter en schuif daar de stekker in die geschikt is 
voor uw land (13).

• Plaats het toestel niet vlak naast een radiator of op 
een vloer met vloerverwarming. De vochtigheid van de 
nevel zou het vloeroppervlak (6 en 7) kunnen bescha-
digen (zie veiligheidsinstructies). 

• De uitstootopening mag niet direct op planten of voor-
werpen gericht zijn. Bewaar een afstand van minstens 
50 cm (14). 

• Leg het demineralisatiepatroon gedurende minstens 
24 uur in een met water gevulde schaal. Het granulaat 
moet water kunnen opzuigen om zijn volle vermogen te 
bereiken. 

• Gemiddeld moet u het demineralisatiepatroon om de 
2 tot 3 maanden verwisselen. Afhankelijk van de hard-
heid van het water kan dat ook later of vroeger kunnen 
gebeuren. 

• Lees het hoofdstuk «Water vullen» om de watertank te 
vullen. 

• De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (17).
• Sluit de lichtnetadapter aan op het toestel en de  

wandcontactdoos en schakel het toestel in met de 
draaiknop (18).

• Ongeveer 10 à 15 min. nadat u het toestel heeft inge-
schakeld, bereikt het toestel het maximale vermogen.

• Verzeker u er van dat de netkabel niet vastgeklemd 
wordt. Schakel het toestel niet in als de netkabel  
beschadigd is (2).

13Water vullen
Schakel het toestel altijd uit als u de watertank 
van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de wer-
king nooit in de nevelkamer!

Ter bescherming van de gezondheid en om 
een correcte werking van de bevochtiger te 
waarborgen, dient u uitsluitend schoon, niet-ve-
rontreinigd, koud, vers kraanwater in uw lucht-

bevochtiger te gebruiken. Is uw waterbron verontreinigd of 
twijfelt u of het water veilig is om te gebruiken, neem dan 
gedistilleerd water.

Schakel het toestel niet in als de watertank leeg is! Als de 
waterstand onder het normale niveau gedaald is, schakelt 
het toestel automatisch uit. 
 
• Verzeker u ervan dat zich geen vreemde voorwerpen in 

de watertank bevinden. 
• Het watertankdeksel van de tank verwijderen (15).  

De tank met vers, koud leidingwater vullen (16). Tank-
deksel goed afsluiten! De watertank op het onderste 
gedeelte plaatsen (17). Geen additieven aan het water 
toevoegen!

• Sluit de lichtnetadapter aan op het toestel en de  
wandcontactdoos en schakel het toestel in met de 
draaiknop (18).
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Schoonmaken van het water
De lonic Silver Stick maakt gebruik van de antimicrobiële 
werking van zilver en zorgt een seizoen lang voor optimaal 
schoon water in alle BONECO luchtbevochtigers. De ISS 
werkt zodra hij met water in contact komt – ook wanneer 
het toestel is uitgeschakeld. De ISS is uitsluitend bedoeld 
voor gebruik in luchtbevochtigers. In afbeelding 19 kunt u 
de positie van de ISS in het toestel zien. Grijp tijdens de 
werking niet in de nevelkamer. Schakel het toestel eerst uit.

Gebruik van geurstoffen
Aan de buitenzijde van het onderste gedeelte bevindt zich 
een geurstofreservoir (20). Laat het geurstofreservoir te-
voorschijn komen door er kort op te drukken. Het viltkussen 
in het reservoir kan met geurstoffen bedruppeld worden. 
Slechts enkele druppels zijn al voldoende – er mag geen 
vloeistof in het reservoir drijven. Druppel geurstoffen uitslu-
itend op het viltkussen of op een dot watten en giet ze nooit 
direct in het reservoir (21)! Watertoevoegingen (bijv. ethe-
rische oliën, geurstoffen, waterreinigingsmiddelen) mogen 
NIET in de watertank of direct in de vernevelkamer gegoten 
worden! Ook een kleine hoeveelheid kan het kunststof van 
deze onderdelen reeds beschadigen of kan hierin scheuren 
veroorzaken. Apparaten die door toevoegingen beschadigd 
worden, komen niet in aanmerking voor garantiedekking.

Verwijder het geurstofreservoir alvorens het leeg 
te maken en te reinigen.

A) In- / uitschakelen (neveluitstoot inst.)
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Het toestel wordt ingeschakeld door de draaiknop rechtsom 
te draaien, hiermee kan eveneens de stoomcapaciteit van 
laag naar hoog gedraaid worden.

B) Waterpeilindicator
Door de waterpeilindicator is het watervolume goed zicht-
baar. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer 
de watertank leeg is. De waterpeilindicator licht rood op. 
Lees voor meer informatie het hoofdstuk «Water vullen». Na 
het aanbrengen van de volle tank kan het enkele seconden 
duren voordat het rode lampje dooft.

C) Blauwe verlichting in- en uitschakelen
Met de schuifschakelaar aan de achterzijde van het on-
derste gedeelte kan de blauwe verlichting in- en uitgescha-
keld worden. De rode verlichting kan niet uitgeschakeld 
worden. 

Reiniging/onderhoud

Bediening Schakel het toestel altijd uit voordat u de watertank van het 
toestel verwijdert. Grijp tijdens de werking niet in 
de nevelkamer!

Gebruik voor het ontkalken uitsluitend CalcOff. Schade die 
door het gebruik van andere ontkalkingsmid-
delen is veroorzaakt, wordt niet door de garantie 
gedekt.

Let op: er mag geen water in de ontluchtingsopening te-
rechtkomen! Hierdoor kan het toestel bescha-
digd raken (22).

• Schakel het toestel uit en maak de adapterkabel los 
van het toestel (23).

• Verwijder het geurstofreservoir door er kort op te druk-
ken (24).

• De watertank en de vernevelkamer dienen regelmatig, 
één keer per week, gereinigd te worden (25/30).

• Ontkalk de vernevelkamer regelmatig met CalcOff (26). 
Spoel het ontkalkingsmiddel vervolgens met veel water 
zorgvuldig weg. Let er daarbij op, dat geen water in de 
ontluchtingsopening terechtkomt.

• Uitstootopening (27): gebruik de borstel of een lepel 
om de sproeier via de opening op te tillen en te verwij-
deren.
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Belangrijk
• Let erop dat er geen water in het onderste gedeelte 

van het toestel komt (28).
• Reinig de binnenste onderdelen met een zachte doek. 

Maak in geen geval gebruik van benzine, schoonmaak-
middelen voor ramen of oplosmiddelen (29).

• Voor de wekelijkse reiniging van het membraan maakt 
u uitsluitend gebruik van de borstel (30).

• Vervang het water in de watertank minstens 1 keer per 
week.
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Vervangen van het Demineralisatiepatroon
Schakel het toestel altijd uit voordat u de water-
tank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de 
werkiing niet in de nevelkamer! 

Deze patroon moet telkens na 2 tot 3 maanden worden ver-
vangen. Bij heel hard water kan vervanging van het patroon 
al eerder nodig zijn. Wit stof rond het toestel wijst er zeker 
op dat de patroon verbruikt is. Indien er zich ondanks een 
nieuwe patroon een witte neerslag vormt rond het toes- 
tel, moet gecontroleerd worden of het gebruikte water 
werkelijk onbehandeld is. Indien het water voor gebruik in 
het toestel door een thuisontkalkingsinstallatie stroomt, zal 
rond het toestel zout afgezet worden.

Mogelijkheid A: granulaat verwisselen
• De watertank van het onderste gedeelte verwijderen en 

het watertankdeksel losdraaien (31).
• Het kalkfilter bevindt zich aan de binnenzijde van het 

tankdeksel. Schroef de filterpatroon linksom van het 
deksel (32). Let op: Tankdeksel NIET weggooien!

• Open de patroon (33).
• Gooi de inhoud van de patroon (granulaat) weg (34). 

Let op: gemorst granulaat op een gladde vloer kan erg 
glad zijn!

•  Plaats het bijgevoegde stuk roze schuimplastic in het 
midden van de patroon (35).  

•  Strooi de inhoud van een hervulzakje hars in het plastic 
bekertje dat in de verpakking van de hervulling is 
bijgevoegd (36).

•  Plaats de lege patroon met de pen in het midden op 
het plastic bekertje (37).

•  Keer plastic bekertje en patroon om en schud tot alle 
granulaat in de patroon zit (38).

•  Verwijder het plastic bekertje en het stuk roze schuim-
plastic van de patroon (39) en bewaar deze voor later 
gebruik (de hervulverpakking bevat 3 zakjes) (40).

• Sluit de patroon (41). 
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• Leg de demineralisatiepatroon gedurende minstens  
24 uur in een met water gevulde schaal (44). Het 
granulaat moet water kunnen opzuigen om zijn volle 
vermogen te bereiken.

• Vervolgens het patroon op het watertankdeksel draaien 
(45). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het 
onderste gedeelte plaatsen (46).

Mogelijkheid B: gehele filter vervangen
• De watertank van het onderste gedeelte verwijderen  

en het watertankdeksel losdraaien (31).
• Het kalkfilter bevindt zich aan de binnenzijde van het 

tankdeksel. Schroef het kalkfilter linksom van het dek-
sel (32). Let op: tankdeksel NIET weggooien!

• Gooi de filterpatroon weg (42).
• Haal een nieuw patroon uit de verpakking (43). 
• Leg de demineralisatiepatroon gedurende minstens  

24 uur in een met water gevulde schaal (44). Het 
granulaat moet water kunnen opzuigen om zijn volle 
vermogen te bereiken.

• Vervolgens het patroon op het watertankdeksel draaien 
(45). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het 
onderste gedeelte plaatsen (46).
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Opslag wanneer het toestel langere  
tijd niet gebruikt wordt
Toestel reinigen zoals hiervoor beschreven, volledig laten 
drogen en bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking op 
een droge, niet te warme plaats bewaren. 

Verwijdering
Overhandig uw handelaar het versleten toestel 
om dit op deskundige wijze te laten verwijderen. 
Andere verwijderingsmogelijkheden kunt u op- 
vragen bij uw gemeente of deelraad.

Garantie
De garantiebepalingen zijn vastgelegd voor onze landelijke 
verkooporganisatie. Wendt u tot uw vakhandelaar wanneer 
dit toestel ondanks strenge kwaliteitscontroles toch defect 
raakt. Voor een beroep op de garantie dient u een aan- 
koopbewijs te kunnen tonen. Reparaties aan elektrische 
apparatuur mogen uitsluitend door een vakman worden 
uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen gevaren 
ontstaan voor de gebruiker en vervalt tevens de garantie.

Wettelijke bepalingen
Het toestel is CE-conform en voldoet aan de volgende  
richtlijnen:

• 2006/95/EG voor elektrische veiligheid
• 2004/108/EG voor elektromagnetische compatibiliteit
• 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van 

bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro-
nische apparatuur

• 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur

Technische wijzigingen voorbehouden. Op de gebruiksaan-
wijzing rust auteursrecht.

Probleem Mogelijke oorzaken Wat doen

Toestel functioneert niet Toestel krijgt geen stroom Toestel op elektriciteitsnet aansluiten

 Geen water in de watertank  Water bijvullen 
 (Rode waterpeilindicator gaat branden)

Geen neveluitstoot  Dampuitstoot-instelling te laag   Dampuitstoot verhogen 

  Resten van reinigingsmiddel   Toestel met helder water reinigen

 Demineralisatiepatroon verstopt 2-3 theelepels van het granulaat in het 
  huishoudelijk afval werpen 
  Leg de patroon 24 uur lang in water

Te geringe neveluitstoot Watertemperatuur te laag Neveluitstoot  op maximum  
  instellen, na 10 minuten werkt het toestel  
  weer vlekkeloos

 Kalkafzetting op het membraan Membraan reinigen

Witte neerslag rondom  Demineralisatiepatroon opgebruikt Demineralisatiepatroon of hars verwisselen 
het toestel

Storingen verhelpen Technische informatie

Netspanning 100 – 240 V / 50-60 Hz
Vermogensopname 20 W
Bevochtigingscapaciteit 300 g/h
Geschikt voor kameroppervlakken tot 50 m2  / 125 m3

Waterinhoud 3.5 liter
Afmetingen 240 x 120 x 263 mm
Ledig gewicht 1.8 kg
Werkgeluid < 25 dB(A)
Accessoires  Demineralisatiepatroon A7531 
 Ionic Silver Stick (ISS) A7017
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