Blueair Sense+
Instrukcja obsługi

Blueair Sense+TM to inteligentne urządzenie z wbudowaną funkcją Wi-Fi, które pięć razy w ciągu jednej
godziny oczyszcza powietrze, zapewniając strefę zdrowego powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 18 m² (186 ft²). Urządzeniem można sterować zdalnie poprzez smartfona lub automatycznie poprzez monitor Blueair AwareTM, na którym również wyświetlają się parametry dotyczące jakości
powietrza.
Przed użyciem urządzenia Blueair Sense+ należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
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Przedstawiamy Twój nowy oczyszczacz powietrza

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Oczyszczasz powietrza Blueair Sense+ jest urządzeniem elektrycznym. Należy podjąć niezbędne
środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
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Wtyczka pasuje do gniazda z uziemieniem — w żaden sposób nie wolno zmieniać wtyczki.
Urządzenie Sense+ należy bezpośrednio podłączyć do odpowiedniego gniazda elektrycznego — prosimy o zapoznanie się z etykietą napięcia umieszczoną na urządzeniu.
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Wylot powietrza
Wyświetlacz (kontrolowany czujnikiem ruchu)
Wyświetlacz LED (świeci się, kiedy
Sense+ oczyszcza powietrze)
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Wlot powietrza
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Przewód zasilający

Blueair Sense+

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są
one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz
możliwych zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Bibuła filtracyjna
z węglem aktywnym (2)

filtr
HEPASilentPlus (2)

Urządzenie może być używane z akcesoriami firm innych niż Blueair

Kartka powitalna
Instrukcja obsługi
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Ściereczka do czyszczenia

Zawartość opakowania
Sense+ jest wyposażony w najbardziej zaawansowany i najcichszy na świecie system filtrowania HEPASilentPlus™,
opatentowany przez firmę Blueair. System ten to rewolucyjne połączenie filtracji mechanicznej i elektrostatycznej. Powietrze jest zasysane do oczyszczacza, a następnie pierwsza kaseta filtracyjna wyłapuje i zatrzymuje duże, zawieszone w powietrzu cząsteczki i zanieczyszczenia gazowe. Następnie powietrze dostaje się do komory jonowej, w której
cząsteczki, wcześniej niezatrzymane w sposób mechaniczny, zostają naładowane ujemnymi jonami. Naładowane
cząsteczki są przyciągane przez włókna o przeciwnym ładunku w drugiej kasecie filtrującej. Oczyszczone powietrze,
praktycznie wolne od zanieczyszczeń, jest przekazywane z powrotem do pomieszczenia.
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Najlepsze wykorzystanie urządzenia

Bezprzewodowe podłączenie do smartfona

Maksymalna prędkość jest zalecana dla szybkiego wstępnego oczyszczania lub w przypadku silnie
zanieczyszczonego powietrza. Po kilku minutach prędkość może zostać zmniejszona. Prędkość minimalna zalecana jest głównie podczas nocnej pracy urządzenia.

1. Pobierz aplikację Blueair FriendTM na swojego smartfona — (dostępną dla urządzeń iPhone i
Android).

Dla najlepszych efektów zaleca się korzystanie z urządzenia Sense+ przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Nieprzerwana praca urządzenia zapewnia w pomieszczeniu stałą cyrkulację czystego, filtrowanego
powietrza. Sense + zużywa zaledwie 7 W energii, czyli mniej niż żarówki energooszczędne.

2. Uruchom Sense+ poprzez przeciągnięcie dłonią nad górnym wyświetlaczem — kiedy symbol Wi-Fi i okrągły przycisk zaczną pulsować, urządzenie będzie gotowe do podłączenia do aplikacji Blueair.

Umieszczenie
Urządzenie Sense+ należy ustawić w miejscu pozwalającym na swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz, na zewnątrz i wokół oczyszczacza. Minimalna dopuszczalna odległość od innych przedmiotów wynosi 10 cm.
Urządzenia nie należy umieszczać:
Bezpośrednio na lub przy miękkich elementach wyposażenia, takich jak pościel lub zasłony.
W pobliżu źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki, kominki lub piekarniki.
W pobliżu mokrych obszarów, takich jak łazienki lub pralnie, w których urządzenie może mieć kontakt
z wodą.
Poza budynkiem.

3. Upewnij się, że smartfon ma dostęp do sieci Wi-Fi, z którą ma zostać połączone urządzenie Sense+. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji,
dotknij
„Support“ (Wsparcie) „FAQ“ (Często zadawane pytania) lub „Troubleshooting“ (Rozwiązywanie problemów).
4. Teraz urządzenie Sense+ jest podłączone do Twojego smartfona i możesz sterować nim zdalnie.

Uruchomienie

Podłącz urządzenie Sense+ do gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego. Aby uruchomić urządzenie po raz pierwszy, przeciągnij dłonią nad górnym wyświetlaczem.
Niebieski wyświetlacz LED umieszczony z przodu urządzenia wskazuje na to, że urządzenie jest
włączone.
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Sterowanie

Ręcznie za pomocą kontrolki czujnika ruchu:

Dzięki wbudowanej funkcji Wi-Fi możesz zarówno zdalnie jak i manualnie zmieniać ustawienia urządzenia Sense+.

Zmień prędkość przepływu powietrza poprzez przeciągnięcie dłonią nad górnym wyświetlaczem
Sense+. Jeden taki ruch przenosi do następnych ustawień prędkości.

Bezprzewodowo z aplikacją Blueair:

Regulacja prędkości przepływu powietrza
Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić poziom prędkości. Off (wył.) = wszystkie okrągłe 		
przyciski są szare.
Regulacja intensywności wyświetlacza LED
Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić poziom intensywności. Off (wył.) = wszystkie paski są
szare.
Blokada uniemożliwiająca obsługę przez dzieci
Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć blokadę uniemożliwiającą obsługę przez
dzieci. Kiedy zabezpieczenie jest włączone, ustawienie prędkości przepływu powietrza
możliwe jest tylko poprzez aplikację, a nie bezpośrednio na urządzeniu.
Tryb automatyczny
Może być włączony tylko wtedy, gdy zarówno Blueair Aware jak i Sense+ są podłączone do
aplikacji. W trybie automatycznym Blueair Aware w sposób automatyczny kontroluje Sense+ w
oparciu o analizy jakości powietrza wykonywane w czasie rzeczywistym.
Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć tryb automatyczny.
Poprzez dotknięcie wybierz, które urządzenie Blueair Aware ma kontrolować Sense+.
Tryb nocny
Zmieniaj prędkość przepływu powietrza oraz intensywność wyświetlacza LED w ciągu wybranych godzin i dni tygodnia.
Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć tryb nocny.
Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić prędkość przepływu powietrza. Off (wył.) = wszystkie
okrągłe przyciski są szare. To ustawienie prędkości ma zastosowanie tylko do okresu, dla
którego został ustawiony tryb nocny.
Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć wyświetlacz LED. To ustawienie ma zastoso
wanie tylko do okresu, dla którego został ustawiony tryb nocny.
Przeciągnij / dotknij zewnętrzny okrągły przycisk, aby ustawić czas rozpoczęcia i zakończe
nia.
Dotknij, aby wybrać dni.
(Domyślne ustawienia trybu nocnego obejmują prędkość przepływu powietrza na poziomie 1
oraz wyłączony wyświetlacz LED codziennie pomiędzy godziną 21:00 a 7:00).
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Urządzenie wyłączone lub w stanie gotowości (tryb
energooszczędny).

Poziom prędkości 1

Poziom prędkości 2

Poziom prędkości 3 — kolejne przeciągnięcie dłonią
wyłączy urządzenie.

Konserwacja
Aby utrzymać urządzenie Sense+ w jak najlepszym stanie, zalecamy jego rutynowe czyszczenie.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odkurz małe wloty miękką szczotką.
Odkurz od wewnątrz kratkę wlotu powietrza (na przykład podczas wymiany filtra).
Wytrzyj część zewnętrzną urządzenia dostarczoną Ci ściereczką do czyszczenia.
Nie wolno:
Czyścić urządzenia Sense+ benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi ani substancjami żrącymi, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
Dopuścić, aby do otworu wlotowego lub wylotowego dostały się ciała obce. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
Samodzielnie naprawiać ani regulować żadnych funkcji elektrycznych bądź mechanicznych
urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzeń Blueair.
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Wymiana filtra
Sense+ jest wyposażony w najbardziej zaawansowany i najcichszy z dostępnych na całym świecie
system filtrowania HEPASilentPlus, opatentowany przez firmę Blueair. Urządzenie posiada dwie kasety filtrujące. Każda kaseta składa się z dwóch części:
Zaawansowany filtr cząsteczek — usuwa kurz, pyłki, sierść zwierząt domowych, zarodniki pleśni,
bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia powietrza w postaci nawet najdrobniejszych cząsteczek.
Bibuła filtracyjna z węgłem aktywnym — usuwa zanieczyszczenia gazowe, takie jak dym z
papierosów czy cygar i inne LZO (lotne związki organiczne, w tym farby z gospodarstw domowych i
inne substancje chemiczne).

3. Z każdej kasety wyciągnij bibuły filtracyjne:
cząsteczek i z węglem aktywnym.

4. W każdej kasecie umieść nowe filtry.

5. Upewnij się, że węglowa bibuła filtracyjna
znajduje się we właściwym miejscu poprzez dociśnięcie filtrów poniżej zatrzasków na kasetach.

6. Umieść kasety filtrujące na swoim miejscu.

Aby zapewnić wysoką jakość pracy urządzenia, zaleca się używać tylko oryginalnych filtrów Blueair i
wymieniać je co 6 miesięcy.

FILTER

Jeśli nastąpi konieczność wymiany filtra, na górnym wyświetlaczu zaświeci się czerwona kontrolka.

Wymiana filtra krok po kroku:

CHANGE
FILTER

1. Wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z
gniazdka i umieść urządzenie dolną częścią do
góry (na miękkiej powierzchni, takiej jak koc).
10

2. Za pomocą uchwytów wyciągnij dwie kasety
filtrujące. Możliwe, że trzeba będzie pociągnąć
zdecydowanym ruchem.

7. Podłącz kabel do zasilania, postaw urządzenie
w pionowej pozycji i przyciskaj czerwoną kontrolkę
wymiany filtra przez 30 sekund. Teraz dzięki urządzeniu Sense+ znów możesz oddychać czystszym i
zdrowszym powietrzem.

Szczegółowe
instrukcje dotyczące
wymiany filtra zawsze są dołączane
do nowego filtra.
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Dane techniczne*

Lista kontrolna filtra
Aby ułatwić sobie znalezienie odpowiedniego filtra w przyszłości, wypełnij poniższe dane dla klienta
i zachowaj niniejszą instrukcję do późniejszej referencji. Numer modelu i numer seryjny produktu
znajdują się na spodzie urządzenia.
Numer modelu

Nazwa sprzedawcy

Numer seryjny

Adres sprzedawcy

Data zakupu

Numer telefonu

CADR (szybkość dostarczania szybkiego
powietrza**

Powierzchnia pomieszczenia
Wymiana powietrza na godzinę (ACH)***

W niektórych krajach oferujemy wygodny program subskrypcji filtrów. Skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą produktów Blueair, aby dowiedzieć się, czy program jest dostępny w Twoim regionie.

Prędkość przepływu powietrza (Prędkość
1-2-3)
Wymiary (wys. x szer. x dł.):

Pomoc i wsparcie

Waga produktu

Więcej informacji znajdziesz uruchamiając aplikację Blueair i wybierając opcję
„Support“ (Wsparcie) „FAQ“ (Często zadawane pytania) lub „Troubleshooting“ (Rozwiązywanie problemów). Jeśli w
ten sposób nie uda Ci się rozwiązać problemu, odwiedź stronę www.blueair.com lub skontaktuj się z
lokalnym sprzedawcą urządzeń Blueair.

Zużycie energii (Prędkość 1-2-3)****

Blueair udziela gwarancji na dostarczony produkt sprzętowy i akcesoria w zakresie wad materiałowych i wykonania. Korzyści wynikające z gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju. Pełna
treść warunków i szczegółowe informacje dotyczące warunków obowiązujących w poszczególnych
krajach są dostępne na stronie www.blueair.com. Aby rozszerzyć ograniczoną gwarancję, należy
dokonać rejestracji w aplikacji Blueair (opcja „Profile“) lub na stronie internetowej.
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Poziom ciśnienia akustycznego

Pyłek

Kurz

120

Program subskrypcji filtrów Blueair

Informacje o gwarancji

Dym

140

150
186 sq ft (18 m2)
5

35-84-150 cfm (60-155-255 m3/h)
19.5x18.5x6.7 in (492x470x170 mm)
24 lbs (11 kg)
7-20-45 W
29-40-50 dB(A)

Kontrolka wymiany filtra

Tak

Opcje kontroli prędkości

1-2-3, niedotykowe, smartphone
Urządzenie można w całości poddać recyklingowi.

Blueair nie ma wpływu na problemy z siecią zewnętrzną oddziałujące na pracę produktu. W celu uzyskania pomocy
prosimy o kontakt z dostawcą Internetu.
*

Dane techniczne oparte na modelach ze Stanów Zjednoczonych (120 VAC, 60 Hz z filtrem cząstek stałych).
CADR wskazuje, jaki jest przepływ przefiltrowanego powietrza przez odświeżacz powietrza działający w najwyższym trybie oraz
pokazuje skuteczność systemu w usuwaniu dymu tytoniowego, kurzu i pyłków z powietrza. Testy zostały przeprowadzone według
standardu ANSI/AHAM AC-1. Najwyższe możliwe oceny CADR według tego standardu to: dym tytoniowy: 450 cfm, kurz 400 cfm,
pyłki 450 cfm.
*** Wymiana powietrza w ciągu godziny jest obliczana dla zalecanych wymiarów pomieszczenia, zakładając wysokość 8 stóp (2,4 m).
Dla mniejszych pomieszczeń liczba wymian powietrza w ciągu godziny będzie wyższa.
**** Dostępne napięcie elektryczne i częstotliwość napięcia wpływa na poziom zużycia energii przez urządzenie. Dlatego też rzeczywiste
zużycie energii może różnić się od podanej wartości.
**
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www.blueair.com
Blueair AB
Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se
Blueair Inc.
Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com
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Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

