
Blueair HealthProtect™
User Manual
Ръководство на потребителя



С настоящото Blueair AB декларира, че типовете радиосъоръжения в таблицата по-горе са  
в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. 
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: 
www.blueair.com/customer-support

Име на продукта: Номер на модела: Номер на модела: 

Модели 10  100-127 VAC 220-240 VAC

7410i 7411371000 7421371000

7710i 7711371000 7721371000

Модели 40

7440i 7412371000 7422371000

7740i 7712371000 7722371000

Модели 70

7470i 7413352000 7423352000

7475i 7413352000 7423352000

7770i 7713352000 7723352000

7775i 7713352000 7723352000

Blueair HealthProtect™ серия 7400/7700

http://www.blueair.com/customer-support
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Прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.
Най-новата версия на това ръководство за потребителя можете да намерите на www.blueair.com

Забележка: Възможно е да има местни варианти на тези модели.
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Blueair HealthProtect™
Blueair HealthProtect™ пречистватели на въздуха са налични в три модела – модели 10, 
модели 40 и модели 70. Всички модели са с активирани възможности за Wi-Fi, имат функция 
GermShieldTM за предотвратяване на растеж на бактерии, предварителни филтри и основен 
филтър за пречистване на въздуха. 

Всички модели HealthProtect™ имат функции за управление и вградени сензори. Модели 40 
и модели 70 имат допълнителни индикации за данни за качеството на въздуха. Модели 40 имат 
дисплей за данни за частици. Модели 70 са оборудвани с динамично управление на екрана, 
имат допълнителни функции за частици, газове (tVOC), температура, относителна влажност 
и продължителност на експлоатационния живот на филтъра. 

Можете да променяте настройките на пречиствателя на въздуха по всяко време като 
използвате панела за управление на пречиствателя на въздуха или дистанционно, с помощта 
на приложението Blueair. Допълнителни функции са достъпни за всички модели чрез Blueair.

Препоръки за постигане на най-добра производителност
• Използвайте пречиствателя на въздуха в помещение с размери, които не надвишават 

препоръчаните размери.
• Разположете пречиствателя на въздуха на място, където въздухът може да циркулира 

свободно навън и около пречиствателя на въздуха.
• Не разполагайте пречиствателя на въздуха на разстояние, по-малко от 10 cm от друг 

предмет.
• По време на работа, дръжте вратите и прозорците в помещението с пречиствателя 

на въздуха затворени.
• Можете да използвате пречиствателя на въздуха 24 часа на ден с включена функция 

GermShieldTM.
• Използвайте само оригинални филтри на Blueair.
• Сменяйте основния филтър, когато индикаторът за смяна на филтъра се появи на панела 

за управление.
• Спазвайте инструкциите за обслужване в това ръководство за потребителя.

Пречиствателите на въздуха Blueair се състоят основно от електромотор, вентилатор 
и филтър. Пречиствателят на въздуха премахва замърсителите от въздуха в помещението, 
за да подобри качеството на въздуха в помещенията.
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A Панел за управление G Предварителни филтри

B Дръжка H Вратичка за филтъра

C Изходен отвор за въздуха I Основен филтър

D  Входни отвори за сензора за качеството  
на въздуха

J Вентилатор и електромотор

E Входен отвор за въздуха K Захранващ кабел (не е показан на фигурата)

F Крачета и колелца L  Ръководство за потребителя (не е показано 
на фигурата)
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Инструкции за безопасностИнструкции за безопасност
Пречиствателите на въздуха Blueair HealthProtect™ са електрически 
уреди само за употреба в помещения, вземете необходимите предпазни 
мерки за намаляване на рисковете от пожар, удар от ток или нараняване.

• Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години 
и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, 
или не притежаващи нужния опит и познания, ако се намират под 
надзор или са били инструктирани относно използването на уреда 
по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.

• Деца не трябва да играят с уреда.
• Винаги изключвайте уреда от захранването преди обслужване.
• Не променяйте щепсела по никакъв начин и не се опитвайте да 

отваряте или обслужвате уреда самостоятелно. Обслужването трябва 
да се извършва от производителя, представител на сервиз или лице  
с подобна квалификация, като се използват само оригинални 
резервни части на Blueair.

• Уверете се, че захранващият кабел и щепселът не са изложени  
на риск да бъдат повредени. За избягване на опасности, повреден 
захранващ кабел трябва винаги да бъде подменян от производителя, 
представител на сервиза или персонал с подобна квалификация.

• Ако уредът е повреден или неизправен, изключете го, отсъединете  
го от захранването и се свържете с Blueair.

• Щепселът трябва да влиза здраво в контакта.
• Когато разединявате уреда от електрозахранването, не дърпайте 

захранващия кабел, а само щепсела.
• Използвайте захранващия кабел с жило за заземяване, доставен 

с вашия пречиствател за въздух Blueair, за да го включите стабилно 
вподходящ електрически контакт с възможност за заземяване. 
Направете справка с етикета за номиналните данни на вашия уред.
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• Не използвайте удължителен кабел или захранваща изнесена група 
контакти. Направете справка с етикета за номиналните данни на 
вашия уред. 

• Не правете никакви промени на щепсела. Ако щепселът не се 
пасва на контакта, свържете се с квалифициран персонал, за да 
инсталирате правилен контакт.

• Не използвайте доставения захранващ кабел за нищо друго, освен 
за уреда.

• Не допускайте каквито и да било предмети да попаднат във 
входящите и изходящите отвори за въздух, и да ги блокират,  
тъй като това може да причини удар от ток или да повреди уреда. 

• Не поставяйте никакви предмети върху уреда или непосредтвено 
срещу него. 

• Не сядайте, не стъпвайте, не се качвайте и не се провесвайте 
от уреда.

• Дръжте уреда, включително захранващия кабел, на безопасно 
разстояние от отоплявани повърхности и открит огън.

• Дръжте уреда и щепсела на далече от вода и други течности.
• Дръжте уреда и щепсела далече от химикали, например пестициди 

и дезодоранти.
• Разположете уреда върху пода. Уредът трябва да бъде поставен 

върху стабилна повърхност.
• Не използвайте уреда на открито или в мокра среда като бани, 

перални помещения или зони на басейни. 
• Почистването и поддръжката не трябва да се изпълняват от деца 

без надзор.
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Първи стъпки

Включете щепсела в контакта за захранването

Стъпка 1
Отворете вратичката за филтъра, 
изтеглете основния филтър  
и отстранете защитната обвивка.

Стъпка 1
Ако вашият пречист-
вател на въздуха има 
позволяващ изваж-
дане захранващ кабел, 
включете кабела ста-
билно в гнездото за 
захранващия кабел от 
страната на пречиства-
теля на въздуха. 

Свързване с приложението Blueair

Стъпка 1
Изтеглете приложението Blueair от App store 
или Google Play.

Стъпка 2
Отворете приложението Blueair и следвайте 
инструкциите за свързването на пречиствателя 
на въздуха.

Свързването на пречиствателя на въздуха с приложението Blueair ви дава възможност да 
управлявате пречиствателя на въздуха и да променяте настройките дистанционно. Приложението 
добавя допълнителни функции към пречиствателя на въздуха.

Стъпка 2
Включете захранващия 
кабел в електрически 
контакт с предвидена въз-
можност за заземяване.
Стъпка 3
За да включите пре-
чиствателя на въздуха, 
натиснете бутона за  
вкл./изкл.

Стъпка 2
Поставете основния филтър  
обратно в уреда и затворете  
вратичката за филтъра.

За повече информация относно обработката на филтъра вижте раздел „Филтри“. 

Съвет! Съхранявайте излишната дължина на кабела в приспособлението за навиване на 
кабела под пречиствателя на въздуха.

Забележка! За някои пазари пречиствателят на въздуха е оборудван с фиксиран захранващ кабел 
поради регулаторни изисквания.
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Панел за управление

Данни за качеството  
на въздуха

Модели 40

Модели 70Органи за управление

Информация за  
качеството  
на въздуха

Всички модели HealthProtect™ имат органи за управление, индикатор за филтър и предоставят 
информация за качеството на въздуха. Модели 40 и модели 70 имат допълнителни индикации 
за данни за качеството на въздуха. Модели 40 имат дисплей за данни за частици. Модели 70 
са оборудвани с динамично управление на екрана, имат допълнителни функции за частици, 
газове (tVOC), температура, относителна влажност и продължителност на експлоатационния 
живот на филтъра.

Индикатор за филтъра

< <

999
PM2.5

< <
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Вкл./изкл. Автоматичен 
режим

Скорост на  
въздушния поток

Wi-FiGermShieldTM

Органи за управление
Управлявайте пречиствателя на въздуха с помощта на бутоните на контролния панел или като 
използване приложението Blueair.

Вкл./изкл. 

Натиснете, за да включите  
или изключите.

Забележка! Wi-Fi, сензорите и функцията GermShieldTM продължават да работят, когато 
пречиствателят на въздуха е изключен. 

В автоматичен режим пречиствателят на въздуха автоматично управлява въздушния поток въз 
основа на информацията за качеството на въздуха, получавана от сензора. 

Активирайте или деактивирайте чрез натискане.

Автоматичен режим 

Индикатори на модели 10/модели 40

Бяла светлина за състояние
Вкл. 

Не свети индикаторът за състояние
Изкл.

Отметка за състоянието
Вкл. 

Индикация на кръст
Изкл.

Индикатори на модели 70
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Скорост на въздушния поток 
Наличните опции за скоростта на въздушния поток са: 1, 2, 3 и 0.

Скорост:

Индикатори на модели 10/модели 40 Индикатори на модели 70

Натискайте, за да превключвате между различните скорости на въздушния поток.

031 2

GermShieldTM

Пречиствателят на въздуха има функция GermShieldTM, която се активира при откриване на 
среда, благоприятна за развитието на бактерии. Модели 70 имат допълнителен индикатор 
на екрана, който да показва кога работи функцията GermShieldTM. 

Индикатори на модели 10/модели 40

Активирайте или деактивирайте чрез натискане. 

Бяла светлина за състояние
Вкл.

Не свети индикаторът за състояние
Изкл.

Индикатори на модели 70

Отметка за състоянието
Вкл.

Индикация на кръст
Изкл.

Забележка! Когато GermShieldTM е задействан, възможно е да има леко течение от 
пречиствателя на въздуха, когато бъде открита среда, благоприятна за развитието на бактерии. 
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Вижте приложението Blueair за допълнителна информация относно връзката с Wi-Fi.  
За поддръжка посетете www.blueair.com/customer-support

Wi-Fi връзка 

Натиснете за повече от 15 секунди, 
за да включите или изключите Wi-Fi.

Бутон

Индикатори (модели 10 и модели 40) 

Индикатори - LCD екран - (модели 70) Бутони с индикатори - (модели 70)

Не свети индикаторът за състояние
Wi-Fi функционалността е изключена.

Често мигане на белия индикатор 
за състояние
Неуспешно свързване.

Бяла светлина за състояние
Свързван към Wi-Fi мрежа.

Бяла светлина за състояние
Свързван към Wi-Fi мрежа.

Често мигане на белия индикатор 
за състояние
Грешка при свързване.

Зелена отметка 
за състоянието 
Вкл.

Състояние на 
червения кръст 
Изкл.

„Пулсиращ“ бял индикатор за състояние
Включен Wi-Fi, готовност за включване.

Слабо осветен индикатор за състоянието
Wi-Fi функционалността е изключена.

„Пулсиращ“ бял индикатор за състояние
Включен Wi-Fi, готовност за включване.

Състояние „Червен 
удивителен знак“ 
Грешка при свързване.

Wi-Fi функция е налична за всички модели и позволява на пречиствателя на въздуха да се 
свърже с приложението Blueair и да получава актуализации на функциите. Ако не желаете 
да сте свързани към Wi-Fi, натиснете бутона Wi-Fi, за да деактивирате функцията Wi-Fi.

http://www.blueair.com/customer-support


39

За повече информация относно индикаторите за филтриране вижте „Отстраняване  
на неизправности“.

Състояние на филтъра, изискващо 
смяната му
Не остава експлоатационен живот  
на филтъра.

Състояние „Няма филтър“
Не е открит филтър.

Предупреждение за състоянието  
на филтъра
Не може да се открие филтър Blueair.

Състояние на филтъра, изискващо 
смяната му
Не остава експлоатационен живот 
на филтъра.

Индикатори (модели 10 и модели 40) Индикатори (модели 70)

Индикатор за филтъра

Състояние „Нов филтър“
Смяната на филтъра е завършена.

Пречиствателят на въздуха изчислява оставащата продължителност на експлоатационния 
живот на филтър въз основа на показанията на сензорите и показва кога е време за смяна 
на филтъра. 

Мигащ индикатор за състояние  
на филтър, изискващо смяната му
Не е разпознат филтър Blueair 
/не е открит филтър.

Индикатори за категориите на функциите (модели 70)

Данни за частиците

Температура

Относителна влажност

Данни за газа

Експлоатационен живот на филтъра

Категориите на различните функции са посочени в горната част на екрана - натискайте 
бутоните на панела за управление или за лявата и дясната стрелка, за да видите данните 
за избраната категория. 

PM1
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Информация за качеството на въздуха
Нивата на качеството на въздуха за съдържанието на фини прахови частици (ФПЧ) и газове 
(tVOC) са показани с цветна скала на панела за управление. 

Вижте приложението Blueair за допълнителна информация относно качеството на въздуха.

Индикатор за прахови частици Индикатор за газове (tVOC) 

Индикаторната лента за качеството на въздуха за частици ще показва най-високото  
ниво на замърсяване за ФПЧ 1, ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10. 

Индикатори

Ниво на качеството на въздуха

Прахови частици, частици  
с диаметър 1 микрон  
или по-малки.

Прахови частици, частици  
с диаметър 10 микрона  
или по-малки.

Летливи органични съединения, 
газове, открити както извън, 
така и вътре в помещение.

Прахови частици, частици  
с диаметър 2,5 микрона  
или по-малки.

ФПЧ 1 

ФПЧ 10 VOC

ФПЧ 2,5 

Силно замърсен

Добър
Умерено замърсен
Леко замърсен

Отличен
Няма налични данни
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Модели 40 имат допълнителен дисплей, който показва измерените стойности за ФПЧ 1,  
ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10. Натискайте лявата или дясната стрелка, за да превключвате между 
различните размери частици. 

Данни за качеството на въздуха - модели 40 и модели 70

Индикатори

Състояние за качеството на въздуха 
Стойност 18 μg/m3 за PM 2,5.

Стойност

Размер на частиците

999
PM2.5Категория

Стойност

Лента на състоянието

Активни функции

Модели 70 имат динамичен екран за управление, който показва допълнителни стойности 
и състояния за различните категории и са оборудвани с допълнителни индикации за показване 
на активните функции.
Натискайте лявата или дясната стрелка, за да превключвате между различните размери 
категории.
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36%

17˚C

Индикатор за температура

Индикатор за относителна влажност

Категория „Температура“ 
Стойност 17 градуса по Целзий/63 градуса по Фаренхайт в помещението. 

Категория „Относителна влажност“ 
Стойност 36% в помещението.

Температурата в помещението се показва на екрана. Натискайте лявата или дясната стрелка,  
за да превключите към страницата за категория за температура.

Относителната влажност в помещението се показва на екрана. Натискайте лявата или дясната 
стрелка, за да превключите към страницата за категория за относителна влажност.

Данните за качеството на въздуха за частиците се показват на екрана. Натискайте лявата 
или дясната стрелка, за да превключите към страницата за категория данни за частиците. 
Екранът показва измерените стойности за ФПЧ 1, ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10, заедно със съответната 
информация за качеството на въздуха, показана в лентата на състоянието.

Индикатор за данни за частиците

Категория „ФПЧ 1“
Стойност 5 μg/m3.
Състояние „Отлично 
качество на въздуха“.

Категория „ФПЧ 2,5“
Стойност 15 μg/m3.
Състояние „Добро  
качество на въздуха“.

Категория „ФПЧ 10“
Стойност 55 μg/m3.
Състояние „Умерено 
качество на въздуха“.

Зареждане на данни
/Няма налични данни.

За повече информация вижте приложението Blueair.

PM2.5

15
PM1

5
PM10

55
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Индикатор за данни за газове

Категория „Данни за газ“
Стойност на нивата на качеството на въздуха за газове (tVOC)  
в помещението с течение на времето.
Състояние „Отлично качество на въздуха“.

Данните за качеството на въздуха за газове (tVOC) се показват на екрана. Натискайте лявата 
или дясната стрелка, за да превключите към страницата за категория данни за газове.  
Екранът показва различните показания от сензора за газове с течение на времето.

Индикатор за експлоатационния живот на филтър

90% 9%

Оставащата продължителност на експлоатационния живот на филтъра се показва на екрана. 
Натискайте лявата или дясната стрелка, за да превключите към страницата за категорията за 
експлоатационния живот на филтър. Пречиствателят на въздуха ще отброява в посока надолу, 
започвайки от 100% при нов филтър и ще посочи кога е време да се смени филтърът. 

Категория „Експлоатационен 
живот на филтър“
Оставаща стойност  
за филтъра 90%.
Лентата за състоянието 
отброява в посока надолу.

Категория „Експлоатационен 
живот на филтър“
Оставаща стойност  
за филтъра 9%.
Лентата за състоянието 
отброява в посока надолу.
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Абонаментна програма за филтър Blueair
Използвайте приложението Blueair или посетете www.blueair.com, за да се запишете за абонамент 
з програмата за филтър Blueair. (Не се предлага за всички пазари)

Почистване на предварителните филтри
За да постигнете най-добра производителност, почиствайте редовно предварителните филтри.

Стъпка 1
Натиснете отстъпа на лявата 
или дясната страна на рамката 
на пречиствателя на въздуха, 
за да освободите предвари-
телния филтър.

Стъпка 3
Почистете предварителния 
филтър като го избър-
шете с кърпа за прах или 
използвате прахосмукачка 
с приставка с мека четка.

Стъпка 5
Натиснете предварителния 
филтър, за да го фиксирате  
на мястото му.

Стъпка 2
Издърпайте предварителния 
филтър от слота.

Стъпка 4
Поставете филтъра обратно 
в слота.

Филтри
Пречиствателят на въздуха се доставя с инсталирани два предварителни филтъра и един филтър 
SmartFilter. Филтрите пречистват въздуха както от частици, така и от газове. За постигане на най-
добра производителност, почиствайте редовно предварителните филтри и сменяйте основния 
филтър, когато индикацията на пречиствателя на въздуха показва, че е нужна смяна на филтъра.  
За да намерите правилния основен филтър за вашия пречиствател на въздуха, използвайте 
приложението Blueair или посетете www.blueair.com. 
Номерът на модела на вашия пречиствател на въздуха може да бъде намерен на етикета с номинал-
ните данни на пречиствателя на въздуха. 

Важно! Винаги изключвайте и отсъединявайте уреда от мрежовото захранване, преди да сменяте  
филтри, почиствате или изпълнявате процедури за обслужване.

http://www.blueair.com
http://www.blueair.com
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Пречиствателят на въздуха изчислява оставащата продължителност на експлоатационния живот 
на филтрите въз основа на показанията на сензорите и показва, че е време за смяна на филтър. 
Препоръчителното време за смяна на филтър е между 6 и 12 месеца в зависимост от условията 
в помещението. 
Когато индикаторът за смяна на филтър се покаже на панела за управление, време е да се смени 
филтърът. 

Смяна на основния филтър 

Стъпка 1
Отворете вратичката на 
филтъра.

Забележка! Пречиства-
телят на въздуха ще се 
изключи, ако вратичката 
на филтъра се отвори.

Стъпка 3
Забележка! Преди упо-
треба, не забравяйте да 
отстраните защитното 
фолио от новия основен 
филтър.

Поставете новия основен 
филтър.

Стъпка 2
Отстранете стария  
основен филтър чрез 
леко издърпване на  
двете издадени части. 

Затворете основния 
филтър, за да запечатате 
вътре замърсителите.

Стъпка 4
Затворете вратичката на 
филтъра.

Забележка! Вратичката 
на филтъра трябва да 
бъде затворена, за да 
може пречиствателят 
на въздуха да се стартира 
отново.

Индикатор за нужда от смяна  
на филтъра (модели 10 и модели 40) 

Индикатор за нужда от смяна  
на филтъра (модели 70) 

Важно! Използвайте само оригинални филтри Blueair, подходящи за дадения модел, за да се гаран-
тира правилната работа и производителността на пречиствателя на въздуха, както и да бъдат спазени 
условията за пълно покритие от гаранцията.
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Местене на пречиствателя на въздуха

Приспособление за навиване на кабела

Пречиствателят на въздуха има крачета и колела за улесняване 
на преместването.

Важно! 
• Изключете пречиствателя на въздуха от контакта, преди да 

го местите.
• Уверете се, че вратичките за филтрите на пречиствателя  

на въздуха са затворени правилно.
• Местете пречиствателя на въздуха като го държите с две 

ръце за дръжката в горната му част. 
• Местете пречиствателя на въздуха като го накланяте назад  

и го търкаляте върху колелата.

Пречиствателят на въздуха е оборудван с приспособление за ръчно навиване на кабела, 
за да се съхранява излишната дължина на кабела. Приспособлението за навиване на кабела 
се намира в долната част на пречиствателя на въздуха. Съхранявайте излишната дължина на 
кабела чрез навиване с приспособлението за навиване на кабела.
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Грижи и обслужване
Основна информация
• Преди обслужване, винаги изключвайте пречиствателя на въздуха от захранването.
• Не допускайте чужди тела да попаднат във входните или изходните отвори за въздух.  

Това може да предизвика удар от ток или повреда на пречиствателя на въздуха.
• Никога не почиствайте с бензин, химически разтворители или разяждащи препарати,  

тъй като те могат да повредят пречиствателя на въздуха. 
• Проверявайте дали пречиствателят на въздуха е съвсем сух, преди да го свързвате  

към захранването.
• Не перете основния филтър. Основният филтър не е предназначен за изпиране  

и да може да бъде използван повторно. 

Почистване
• Почиствайте предварителните филтри като ги избърсвате с кърпа за прах или използвате 

прахосмукачка с приставка с мека четка.
• Избършете външната страна на пречиствателя на въздуха с мека, чиста и влажна кърпа.
• Отворете вратичката и почистете вътрешността й с мека, чиста кърпа. 
• Почистете с прахосмукачка малките входни отвори за въздуха с приставка с мека четка.
• Почистете с прахосмукачка вътрешността на пречиствателя на въздуха с приставка  

с мека четка. 
• Почистете и проверете захранващия кабел и щепсела за износване или повреда.
• Когато сменяте основния филтър, почистете сензора.

Сензор за качеството на въздуха
Входният отвор на сензора за качеството на въздуха е разположен 
странично в пречиствателя на въздуха. Почистете входния отвор 
с прахосмукачка с приставка с мека четка.
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Отстраняване на неизправности

За допълнително обслужване, посетете www.blueair.com/customer-support

Проблем Възможна причина Действие

Пречиствателят на въздуха  
не работи.

Захранващият кабел не е свързан 
към захранването.

Свържете захранващия кабел към 
захранването.

Вратичката на филтъра на 
пречиствателя на въздуха не  
е затворена.

Внимателно затворете вратичката 
на филтъра докрай.

Връзката не работи. Wi-Fi не отговаря на изискванията 
на уреда.

Свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти на Blueair.

Приложението Blueair не  
е с актуализирана версия  
или дава временна грешка.

Проверете за актуализации. 

Приложението Blueair има проблеми 
с потребителския акаунт.

Свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти на Blueair.

Пречиствателят на въздуха 
показва, че няма налични данни.

Стойностите от сензорите  
се актуализират.

Изчакайте 30 секунди, за да се 
изпълни актуализацията.

Разединете захранващия кабел 
от контакта и изчакайте около пет 
секунди, преди да свържете отново 
захранващия кабел.

Индикаторът за филтър на 
контролния панел мига и/или  
пречиствателят на въздуха 
е намалил скоростта на въздушния 
поток или на екрана се показва 
предупреждение за филтър.

Не е намерен основният филтър  
или оригинален филтър Blueair.

Поставете основен филтър и/или 
проверете дали той е поставен 
правилно в пречиствателя на 
въздуха.

Заменете с оригинален филтър 
Blueair.

Бутоните на контролния панел 
мигат при натискане или дисплеят 
показва „Заключване за деца“ 
(не на всички модели).

Активирана е функцията 
„Заключване за деца“.

Изключете „Заключване за деца“ 
в приложението Blueair.

Пречиствателят на въздуха 
е изгубил Wi-Fi връзката 
и „Заключване за деца“ 
е активирано в приложението.

- Разединете захранващия кабел 
от контакта и изчакайте около 
пет секунди, преди да свържете 
отново захранващия кабел.

http://www.blueair.com/customer-support
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Информация за гаранцията
Ограничената гаранция на Blueair е валидна само когато пречиствателят на въздуха е бил 
инсталиран, използван и поддържан съгласно инструкциите в това ръководство. 

Относно гаранционните условия посетете www.blueair.com/warranty

Гаранция и връщане
Ако сте закупили пречиствателя на въздуха от някой от нашите оторизирани търговци на 
дребно, за да потърсите помощ се свържете със същия магазин.

Помощ и обслужване
Ако имате въпроси относно продукта, посетете www.blueair.com или се свържете с местния 
търговец на продукти на Blueair.
 
За да се свържете с Blueair за персонална поддръжка,  
посетете www.blueair.com/customer-support

Този пречиствател на въздуха трябва да се изхвърли или рециклира като отпадък от електронно 
оборудване, а филтърът може да се рециклира като пластмаса. Ако имате въпроси относно 
изхвърлянето и рециклирането на този пречиствател на въздуха, свържете се с местния обект  
за рециклиране или с дилъра на Blueair, и попитайте какъв е правилният метод за рециклиране.

Изхвърляне и рециклиране

Символът на задраскан контейнер за отпадъци върху уреда или опаковката му показва, 
че в края на експлоатационния си живот този продукт трябва да бъде изхвърлен 
отделно от обикновените битови отпадъци.

http://www.blueair.com/warranty
http://www.blueair.com
http://www.blueair.com/customer-support
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Спецификации
Серия 7400 Серия 7700

Входно напрежение и честота 100-127 V AC/220-240 V AC, 50/60 Hz 100-127 V AC/220-240 V AC, 50/60 Hz

Потребление на енергия1 43 W 72 W

Работна честота 2402 – 2480 MHz, 13,56 MHz 2402 – 2480 MHz, 13,56 MHz

Изходяща мощност Макс. 5 mW Макс. 5 mW

Ниво на шума (мин./макс.)2 25 dB(A) – 45 dB(A) 27 dB(A) – 55 dB(A)

Препоръчителен размер на 
помещението3 38 m2 62 m2

Clean Air Delivery Rate (CADR), дим3 455 m3/час 735 m3/час

CADR, прах3 465 m3/час >675 m3/час

CADR, полени3 475 m3/час 735 m3/час

1 В съответствие с изискванията на IEC 60335-1:2010 
2 Звуково налягане в съответствие с изискванията на GB4214.1-2017
3 В съответствие с изискванията на ANSI/AHAM AC-1-2019
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