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Blue 3210/3410
Blueair purifiers are available in two models. All models have a pre-filter and a HEPASilentTM 
main filter to purify air. All Blue models have control functions and a built in sensor.

The air purifier is mainly composed of a motor, a fan and filters. The air purifier removes 
contaminants from the air in a room to improve indoor air quality.

You can change the air purifier settings at any time, using the control panel on the air purifier.

Recommendations for best performance
• Use the air purifier in a room that does not exceed the room size recommendation.
• Place the air purifier in a location where air can circulate freely in, out and around the air 

purifier.
• Do not place the air purifier closer than 10 cm to another object.
• During operation, keep doors and windows in the room with the air purifier closed.
• Only use original Blueair filters.
• Change the main filter when the filter replacement indicator appears on the control 

panel.
• Follow the maintenance instructions in this user manual.
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A Touch button F Main filter (Particle + Carbon filter)
B Air outlet G Pre-filter
C Air quality indicator H Air quality sensor
D Fan and motor I Power cable (not in picture)
E Filter shelf ring J User Manual (not in picture)
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Safety instructions
Blue 3210/3410 air purifiers are electrical appliances for indoor use 
only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric 
shock or injury.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children 

without supervision.
• Always disconnect the appliance from the power supply before 

maintenance.
• Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service 

must be done by the manufacturer, service agent or similarly 
qualified personnel using only original Blueair spare parts.

• Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of 
getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must 
always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly 
qualified person.

• If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect 
it from the power supply and contact Blueair.

• The power plug must be firmly inserted in the power socket.
• When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on 

the power cord, pull on the power plug.
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• Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug 
directly and firmly into an appropriate, electrical outlet. 

• Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating 
label on your appliance. 

• Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into 
the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.

• Do not use the included power cord for anything else but the 
appliance.

• Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets 
as this can cause electric shock or damage the appliance. 

• Do not place any objects on top of or directly against the 
appliance. 

• Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
• Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance 

from heated surfaces and open fire.
• Keep the appliance and power plug away from water and other 

liquids.
• Keep the appliance and power plug away from chemicals such as 

pesticides and deodorants.
• Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on 

a stable surface.
• Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as 

bathrooms, laundry rooms or pool areas. 
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Get started
Step 1
Plug the power cable 
into a wall outlet.

Step 2
Press the button to 
turn the air purifier 
on and adjust the fan 
speed mode.

The autostart feature automatically restarts the air purifier at the last set speed if it has 
been unplugged, used with a power switch timer, or if a power failure occurs.

In auto mode the air purifier automatically controls the airflow based on air quality 
information from the sensor. 

Autostart

Auto mode

Available settings are: Auto, Night, Everyday, Boost and Off.

The indicator lights on the touch button indicate the selected fan speed. The lights 
automatically dim down completely 5 seconds after pressing the touch button, indicating a 
deactivated fan speed control mode. Press the touch button once to reactivate on/off and 
fan speed control. The indicator lights light up and you can adjust the fan speed mode again.

On/Off and fan speed controls
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Press once to turn the unit On and to set it to Auto mode.

On/Auto mode 

Press twice to set to Night mode (low fan speed).

Night mode

Press three times to set to Everyday mode (medium fan speed).

Everyday mode

Press four times to set to Boost mode (high fan speed).

Press five times to turn the unit Off.

Boost mode

Off
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Air quality information
The air quality levels for particulate matter (PM) are indicated using a color scale on the air 
quality indicator. The air quality indicator is completely dimmed in Night mode.

Air quality level (PM 2.5)

PM2.5, Particulate matter, particles with diameter of size 2.5 micrometers or less.

Polluted

Moderate

Good
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Button control functions

Filters
The air purifier is delivered with a fabric pre-filter and a main filter. The filters purify the air 
from both particles and gases. For best performance, clean the pre-filters regularly and 
change the main filter when the air purifier indicates filter change. 
To find the right main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. 
The model number of your air purifier can be found on the rating label on the air purifier. 

Change filter 
When the indicator 
light turns red (after 
6 months of operation) 
you should change the 
main filter.

Filter replacement 
indicator
Press the button down 
for 7 seconds to reset 
the filter replacement 
indicator. 

Blueair filter subscription program
Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription 
program. (Not available in all markets)

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before 
changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

http://www.blueair.com
http://www.blueair.com
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Clean and change the pre-filters
For best performance, clean the pre-filter regularly. Vacuum the exterior of the fabric pre-
filter with a soft brush attachment to remove dust. If the pre-filter requires a deeper clean, 
wash it on a gentle, low-temperature cycle in the washing machine.

Important! Press the Velcro strips together on the pre-filter before machine wash.

Step 5
Wash the pre-filter in the 
washing machine, according 
to instructions on the pre-
filter´s label.

Step 1
Turn the unit off and unplug 
it.

Step 3
Remove the top cylinder from 
the unit.

Step 2
Carefully push the top 
cylinder down while rotating 
counterclockwise to unlock.

Step 6
Place the pre-filter back onto 
the unit.
Adjust the pre-filter and the 
panel to hide the power cord 
in the back.

Step 7
Carefully push the top 
cylinder down, at the same 
time rotating it clockwise to 
secure it back into the lock. 

Step 8
Plug in the unit.

Step 4
Open the pre-filter panel and 
remove the pre-filter.
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Change the main filter
When changing the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.

Important! Use only original Blueair filters suitable for the model to ensure proper function 
and performance of the air purifier, and to qualify for full warranty coverage.

Step 5
Open the pre-filter panel and 
remove the pre-filter.

Step 7
Grip the filter handles and 
pull upwards to remove the 
main filter from the inner 
structure.

Step 1
When the indicator light 
glows red, it’s time to change 
the main filter.

Step 3
Carefully push the top 
cylinder down while rotating 
counterclockwise to unlock.

Step 2
Turn the unit off and unplug 
it.

Step 6
Carefully remove the filter 
shelf ring.

Step 8
Position the new main filter 
onto the inner structure. 
The filter handles should 
face upwards.

Step 4
Remove the top cylinder 
from the unit.
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Step 13
Press the touch button for 
a duration of 7 seconds to 
reset the filter replacement 
timer. 
This lets the air purifier know 
that you have changed the 
filter.  
The indicator light flashes for 
4 seconds, and then changes 
from red to white.

Step 9
Press the filter shelf ring 
firmly into position above the 
main filter. The filter shelf ring 
protects the top edge of the 
main filter from damage.

Step 11
Carefully push the top 
cylinder down while rotating 
clockwise to secure the lock.

Step 10
Place the pre-filter back onto 
the unit.
Adjust the pre-filter and the 
panel to hide the power cord 
in the back.

Step 12
Plug in the unit.
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Care and maintenance
General
• Disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.
• Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric 

shock or damage the air purifier.
• Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may 

damage the air purifier. 
• Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to power.
• Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable. 

Cleaning
• Wash the pre-filter according to the instructions on the pre-filter´s label or vacuum the pre-

filter with a soft brush attachment.
• Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
• Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
• Clean the sensor when changing the main filter.
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Clean the air quality sensor
The inlet for the air quality sensor is located at the back of the air purifier. 

Important! Do not use fingers or any unrecommended objects to clean inside the sensor inlet.

Step 3
Remove the top cylinder 
from the unit.

Step 4
Press the button on the 
inside of the unit to open 
the lid covering the sensor 
and remove the lid.

Step 5
Gently clean the sensor with 
a cotton swab, and attach 
the sensor lid

Step 2
Carefully push the top 
cylinder down while rotating 
counterclockwise to unlock.

Step 6
Carefully push the top 
cylinder down while 
rotating clockwise to 
secure the lock.

Step 7
Plug in the unit.

Step 1
Turn the unit off and unplug 
it.



17

Warranty information
The Blueair Limited Warranty applies only if the air purifier is installed, used and maintained 
according to the instructions in this manual.

For warranty conditions, please visit www.blueair.com/warranty

Warranty and returns
If you purchased the air purifier at one of our authorized retailers, please contact the same 
store to request assistance.

Help and support
If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local 
Blueair retailer.
 
To contact Blueair for personalized support, please visit www.blueair.com/customer-support

The crossed-out waste bin symbol on the appliance or on its packaging means that 
at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from 
ordinary household wastes.

This air purifier should be recycled as electronic waste and the filter recycled as plastic 
according to local regulations. If you have questions regarding the disposal of this air purifier, 
please contact your local authorities or Blueair dealer and ask for the correct method of 
recycling.

Disposal and recycling

http://www.blueair.com/warranty
http://www.blueair.com
http://www.blueair.com/customer-support
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Specifications
Blue 3210 Blue 3410

Input Power, Frequency 100-240VAC 50/60Hz 100-240VAC 50/60Hz

Power consumption/Rated input power 2-10W 3-35W 

Sound level (min/max)1 18-48 dB(A) 26-53 dB(A)

Recommended room size2 17 m2 36 m2 

CADR Smoke2 210 m3/h 425 m3/h

CADR Dust2 181 m3/h 425 m3/h

CADR Pollen2 163 m3/h 415 m3/h

1 Sound pressure according to GB/T18801 and GB4214.1
2According to ANSI/AHAM AC-1-2019
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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.

Име на продукта: Номер на модела: 

3210 3231101000

3410 3431101000
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Blue 3210/3410
Пречиствателите на Blueair се предлагат в два модела. Всички модели имат 
предварителен филтър и HEPASilentТМ филтър за пречистване на въздуха. Всички 
модели Blue имат функции за управление и вграден сензор.

Пречиствателят на въздуха се състои основно от електромотор, вентилатор и филтри. 
Пречиствателят на въздуха премахва замърсителите от въздуха в помещението, за да 
подобри качеството на въздуха в помещенията.

Можете да променяте настройките на пречиствателя на въздуха по всяко време като 
използвате панела за управление на пречиствателя на въздуха.

Препоръки за 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 до 

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

на въздуха затворени.
• 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.
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A Сензорен бутон F  Основен филтър 
(Particle + Carbon филтър)

B Изход за въздуха G Предварителен филтър
C  Индикатор за качеството на въздуха H Сензорза качеството на въздуха
D Вентилатор и електромотор АЗ  Захранващ кабел 

(не е показан на фигурата)
E Пръстен за филтъра J  Ръководство за потребителя 

(не е показано на фигурата)
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Инструкции за безопасност
Пречиствателите на въздуха Blue 3210/3410 са електрически уреди 
само за вътрешна употреба, 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.
• Почистване и извършваното от потребителя обслужване не трябва 

да се извършват от деца без надзор.
• Винаги изключвайте уреда от захранването преди обслужване.
• Не се опитвайте да отваряте или да обслужвате уреда сами. 

Обслужването трябва да се извършва от производителя, 
представител на сервиза или персонал с подобна квалификация, 
с използване само на 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 отсъединявате уреда от захранването, не дърпайте 

захранващия кабел, а само щепсела.
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• Използвайте захранващия кабел, доставен с вашия пречиствател 
на въздуха Blueair, за да осъществите директно и стабилно включване 
в подходящ електрически контакт. 

• 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. 
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Първи стъпки
Стъпка 1
Включете захранващия 
кабел в електрически 
контакт.

Стъпка 2
Натиснете бутона, за да 
включите пречиствателя 
на въздуха и настройте 
режима на скоростта 
на вентилатора.

Функцията Автоматично стартиране рестартира автоматично пречиствателя на 
въздуха с последните зададени обороти, ако е бил изключен, използван с таймер 
за превключване на захранването, или след спиране на тока.

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

Автоматично стартиране

Автоматичен режим

Наличните са следните настройки: Автоматичен режим, Нощен режим, Всекидневен 
режим, Форсиран режим и Изключване.

Светлинният индикатор на сензорния бутон показва избраните обороти на вентилатора. 
Индикаторите автоматично се затъмняват напълно 5 секунди след натискане на сензорния 
бутон, което показва деактивиран режим за управление на оборотите на вентилатора. 
Натиснете сензорния бутон един път, за да задействате отново включването / 
изключването и регулирането на оборотите на вентилатора. Светлинният индикатор 
ще светне и ще можете да регулирате режима на оборотите на вентилатора отново.

Органи за управление на Включването / Изключването 
и регулирането на оборотите на вентилатора
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Натиснете веднъж, за да включите уреда и да му 
зададете автоматичен режим.

Вкл./Автоматичен режим 

Натиснете два пъти, за да зададете нощен режим 
(ниски обороти на вентилатора)

Нощен режим

За да зададете Всекидневен режим (средни обороти 
на вентилатора), натиснете три пъти.

Всекидневен режим

За да настроите Форсиран режим (високи обороти 
на вентилатора), натиснете четири пъти.

Натиснете пет пъти, за да изключите уреда.

Форсиран режим

Изключване
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Информация за качеството на въздуха
Нивата на качеството на въздуха - съдържанието на прахови частици (ФПЧ) са посочени 
с цветна скала върху индикатора за качеството на въздуха. Индикаторът за качеството 
на въздуха в нощен режим е напълно затъмнен.

Ниво на качеството на въздуха (ФПЧ 2,5)

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

Замърсен

Умерено замърсен

Добър
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Бутони за управление на функциите

Филтри
Пречиствателят на въздуха се доставя с текстилен предварителен филтър и основен 
филтър. 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 на Blueair или посетете www.blueair.com. Номерът на модела 
на вашия пречиствател на въздуха може да бъде намерен върху етикета с номиналните 
данни на пречиствателя на въздуха. 

Смяна на филтъра 
Когато индикаторът 
светне с червен цвят 
(след 6 месеца работа), 
трябва да смените 
основния филтър.

Индикатор за нужда 
от смяна на филтъра
Натиснете бутона 
и го задръжте натиснат 
7 секунди, за да върнете 
индикатора за смяна 
на филтъра в изходното 
му състояние. 

Абонаментна програма за филтър Blueair
Използвайте приложението на Blueair или посетете www.blueair.com, за да се запишете 
за абонамент за програмата за филтър Blueair. (Не се предлага за всички пазари)

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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Почистване и смяна на предварителните филтри
За да постигнете най-добра производителност, почиствайте редовно предварителните филтри. 
Почистете с прахосмукачка външната част на текстилния предварителен филтър като използвате 
мека четка за премахване на прах. Ако предварителният филтър изисква по-задълбочено 
почистване, изперете го като използвате щадящ нискотемпературен цикъл на пералната машина.

Важно! Притиснете велкро ивиците една към друга върху предварителния филтър, преди да го 
изперете в пералната машина.

Стъпка 5
Изперете предварителния 
филтър в пералната 
машина в съответствие 
с указанията върху етикета на 
предварителния филтър.

Стъпка 1
Изключете уреда и го 
отсъединете от захранването.

Стъпка 3
Свалете горния цилиндър 
от уреда.

Стъпка 2
Внимателно натиснете 
горния цилиндър надолу, 
като го въртите обратно 
на часовниковата стрелка, 
за да го отключите.

Стъпка 6
Върнете филтъра обратно 
в уреда.
Регулирайте предварителния 
филтър и панела, за да 
се скрие захранващият 
кабел отзад.

Стъпка 7
Внимателно натиснете 
горния цилиндър надолу като 
същевременно го въртите 
по посока на часовниковата 
стрелка, за да го закрепите 
отново в механизма за 
заключването му. 

Стъпка 8
Включете устройството 
в контакта на захранването.

Стъпка 4
Отворете панела за 
предварителния филтър 
и извадете предварителния 
филтър.
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Смяна на основния филтър
Когато сменяте филтъра, почистете с прахосмукачка праха, който може да се е натрупал 
вътре в устройството.

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

Стъпка 5
Отворете панела за 
предварителния филтър 
и извадете предварителния 
филтър.

Стъпка 7
Хванете дръжките на филтъра 
и дърпайте нагоре, за да 
извадите основния филтър 
от вътрешната конструкция.

Стъпка 1
Когато светлинният 
индикатор свети в червен цвят, 
това означава, че трябва да 
смените основния филтър.

Стъпка 3
Внимателно натиснете 
горния цилиндър надолу, 
като го въртите обратно 
на часовниковата стрелка, 
за да го отключите.

Стъпка 2
Изключете уреда 
и го отсъединете 
от захранването.

Стъпка 6
Внимателно свалете 
пръстена на филтъра.

Стъпка 8
Поставете новия основен 
филтър върху вътрешната 
конструкция. Дръжките на 
филтъра трябва да сочат 
нагоре.

Стъпка 4
Свалете горния цилиндър 
от уреда.
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Стъпка 13
Натиснете сензорния бутон 
и го задръжте натиснат 
7 секунди, за да върнете 
таймера за смяна на филтъра 
в изходното му състояние.
Това информира 
пречиствателя на въздуха, 
че филтърът е сменен. 
Светлинният индикатор 
ще мига в продължение 
на 4 секунди, след което 
ще премине от червен 
към бял цвят.

Стъпка 9
Натиснете силно пръстена на 
филтъра на мястото му над 
основния филтър. Пръстенът 
на филтъра защитава горния 
ръб на основния филтър от 
повреждане.

Стъпка 11
Внимателно натиснете горния 
цилиндър надолу, като го 
въртите по часовниковата 
стрелка, за да се заключи 
на мястото си.

Стъпка 10
Върнете филтъра обратно 
в уреда.
Регулирайте предварителния 
филтър и панела, за да се скрие 
захранващият кабел отзад.

Стъпка 12
Включете устройството 
в контакта на захранването.
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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
• Измийте предварителния филтър съгласно инструкциите върху етикета на предварителния 

филтър или почистете с прахосмукачка предварителния като използвате мека четка.
• Избършете външната страна на пречиствателя на въздуха с мека и чиста влажна кърпа.
• Почистете и проверете захранващия кабел и щепсела за износване или повреда.
• Когато сменяте основния филтър, почистете сензора.
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Почистете сензора за качеството на въздуха
Входният отвор на сензора за качеството на въздуха се намира в задната част на 
пречиствателя на въздуха. 

Важно! Не използвайте пръстите си или каквито и да е непрепоръчани предмети, 
за да почистите отвътре входния отвор на сензора.

Стъпка 3
Свалете горния цилиндър 
от уреда.

Стъпка 4
Натиснете бутона върху 
вътрешната страна на 
уреда, за да отворите 
капака на сензора,след 
което свалете капака.

Стъпка 5
Внимателно почистете 
сензора с памучен тампон 
и закрепете капака на 
сензора

Стъпка 2
Внимателно натиснете 
горния цилиндър надолу, 
като го въртите обратно 
на часовниковата стрелка, 
за да го отключите.

Стъпка 6
Внимателно натиснете 
горния цилиндър надолу, като 
го въртите по часовниковата 
стрелка, за да се заключи 
на мястото си.

Стъпка 7
Включете устройството 
в контакта на захранването.

Стъпка 1
Изключете уреда 
и го отсъединете от 
захранването.
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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

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.

Този пречиствател на въздуха трябва да се рециклира като отпадък от електронно 
оборудване, а филтърът - като пластмаса, в съответствие с местните разпоредби. Ако имате 
въпроси относно изхвърлянето на този пречиствател на въздуха, свържете се с местните 
власти или с дилъра на Blueair, и попитайте какъв е правилният метод за рециклиране.

Изхвърляне и рециклиране

http://www.blueair.com/warranty
http://www.blueair.com
http://www.blueair.com/customer-support
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Спецификации
Blue 3210 Blue 3410

Входно захранване, честота на мрежата 100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz

Консумирана мощност/Номинална входяща мощност 2-10 W 3-35 W 

Ниво на шума (мин./макс.)1 18-48 dB(A) 26-53 dB(A)

Препоръчителна площ на помещението2 17 m2 36 m2 

Clean Air Delivery Rate (CADR), дим2 210 m3/час 425 m3/час

CADR, прах2 181 m3/час 425 m3/час

CADR, полени2 163 m3/час 415 m3/час

1 Звуково налягане в съответствие с изискванията на GB/T18801 иGB4214.1
2 В съответствие с изискванията на ANSI/AHAM AC-1-2019
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Blueair AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair AB Middle East
Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
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Tel:+971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
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China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.
Unit 8C, 8/F, MG Tower, 
133 Hoi Bun Road, 
Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se

Blueair Inc.
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USA
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info@blueair.com
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