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Hereby, Blueair AB, declares that the radio equipment types in the above table is in compliance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.blueair.com/customer-support

EN
Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com
Note: There may be local variations of these models.

Contents
Blueair HealthProtect™
Safety instructions
Get started
Control panel
Filters
Move the air purifier
Cable winder
Care and maintenance
Troubleshooting
Disposal and recycling
Help and support
Warranty information
Specifications

6
8
10
11
20
22
22
23
24
25
25
25
26

5

Blueair HealthProtect™
Blueair HealthProtect™ air purifiers are available in three models, the 10-models, the
40-models and the 70-models. All models are Wi-Fi enabled, have a GermShieldTM function
to prevent bacterial growth, pre-filters and a main filter to purify air.
All HealthProtect™ models have control functions and built in sensors. The 40-models and
the 70-models have additional indications for air quality data. The 40-models have a display
for particulate matter data. The 70-models have a dynamic screen control, with additional
functions for particles, gases (tVOC), temperature, relative humidity and filter lifetime.
You can change the air purifier settings at any time, using the control panel on the air purifier
or remotely using the Blueair app. Additional functions are available for all models through
the Blueair app.
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 10cm to another object.
• During operation, keep doors and windows in the room with the air purifier closed.
• Run the air purifier 24 hours per day with the GermShieldTM function on.
• Only use genuine Blueair filters.
• Change the main filter when the filter replacement indicator appears on the control
panel.
• Follow the maintenance instructions in this user manual.
Blueair air purifiers are mainly composed of a motor, a fan and a filter. The air purifier
removes contaminants from the air in a room to improve indoor air quality.
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User Manual (not in picture)

Safety instructions
Blueair HealthProtect™ 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.
• Always disconnect the appliance from the power supply before
maintenance.
• Do not alter the power plug in any way and do not attempt to open
or service the appliance yourself. Service must be done by the
manufacturer, service agent or similarly qualified person using only
genuine 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
the power cord, pull the power plug.
• Use the grounded power cable provided with your Blueair air
purifier to plug directly and firmly into an appropriate, grounded
electrical outlet. Refer to the rating label on your appliance.
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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.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without
supervision.
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Get started
Step 1
Open the filter door, pull out the main filter
and remove the protective wrapping.

Step 2
Put the main filter back into the air
purifier and close the filter door.

See section Filters for more information regarding filter handling.

Plug into the power supply
Step 1
If your air purifier has
a removable power
cable, plug the cable
firmly into the power
cable socket on the
air purifier.

Step 2
Plug the power cable
into a grounded wall
outlet.
Step 3
Press the On/Off
button to turn the
air purifier on.

Note! For some markets, the air purifier is equipped with a fixed power cable due to
regulatory requirements.

Tip! Store any excess cable length in the cable winder under the air purifier.

Connect to the Blueair app
Connecting the air purifier to the Blueair app allows you to control the air purifier and change
the settings remotely. The app adds additional functions to the air purifier.
Step 1
Download the Blueair app from the App
store or Google play.

Step 2
Open the Blueair app and follow the
instructions to connect the air purifier.

10

Control panel
All HealthProtect™ models have controls, a filter indicator and air quality information.
The 40-models and the 70-models have additional indications for air quality data.
The 40-models have a display for particulate matter data. The 70-models have a dynamic
screen control, with additional functions for particles, gases (tVOC), temperature, relative
humidity and filter lifetime.

40-models

Air quality data

<

Filter indicator
Controls

<

70-models
PM2.5

Air quality information

<
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999

<

Controls
Control the air purifier using the buttons on the control panel or by using the Blueair app.

On/Off

Auto mode

Airflow speed

GermShieldTM

Wi-Fi

On/Off
Press to turn On or Off.
Note! Wi-Fi, sensors and the GermShieldTM function continue to be in operation when the air
purifier is turned off.

Auto mode
In auto mode the air purifier automatically controls the airflow based on air quality
information from the sensor.
Press to Activate or Deactivate.
Indicators 10-models/40-models

Indicators 70-models

Status White light
On.

Status checkmark
On.

Status No light
Off.

Status cross
Off.
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Airflow speed
Available airflow speed options are: 1, 2, 3 and 0.
Press to switch between the different airflow speeds.
Indicators 10-models/40-models

Indicators 70-models

1

Speed:

2

3

0

GermShieldTM
The air purifier has a GermShieldTM function that activates when a germ-prone environment
is detected. The 70-models have an additional indicator on the screen for showing when the
GermShieldTM function is in operation.
Press to Activate or Deactivate.
Indicators 10-models/40-models

Indicators 70-models

Status White light
On.

Status checkmark
On.

Status No light
Off.

Status cross
Off.

Note! When GermShieldTM is activated, a light draft can come from the air purifier when
detecting a germ prone environment.
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Wi-Fi Connection

A Wi-Fi function is available on all models and allows the air purifier to connect to the Blueair
app and to receive functional updates. If you do not wish to be connected to Wi-Fi, press the
Wi-Fi button to disable the Wi-Fi function.
Button
Press for >15s to turn Wi-Fi on or off.
Indicators (10-models and 40-models)
Status White light
Connected to Wi-Fi network.

Status White fast “blinking” light
Failed to connect.

Status White “pulsating” light
Wi-Fi On, ready for onboarding.
Status No light
Wi-Fi functionality Off.
Indicators LCD screen (70-models)

Indicators Buttons (70-models)

Status Green checkmark
On.

Status White light
Connected to Wi-Fi network.

Status Red cross
Off.

Status White “pulsating” light
Wi-Fi On, ready for onboarding.

Status Red exclamation
Connection error.

Status dimmed light
Wi-Fi functionality Off.
Status White fast “blinking” light
Connection error.

See the Blueair app for further information regarding Wi-Fi connection.
For support, visit www.blueair.com/customer-support
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Filter indicator

The air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on usage and sensor
readings, and indicates when it is time to replace the filter.
Indicators (10-models and 40-models)

Indicators (70-models)

Status Filter replacement
No lifetime left of the filter.

Status Filter replacement
No lifetime left of the filter.

Status Filter replacement “blinking”
Cannot recognize a Blueair filter
/No filter detected.

Status New filter
Filter change completed.
Status Filter warning
Cannot detect a Blueair filter.
Status No filter
No filter detected.

See Troubleshooting for more information on filter indicators.
Category indicators (70-models)
The categories of the different functions are indicated on the top of the screen - press the
buttons on the control panel or on the left and right arrow to view the data for the chosen
category.

PM1

Particle data

Gas data

Temperature

Filter lifetime

Relative humidity
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Air quality information

The air quality levels for particulate matter (PM) and gases (tVOC) are indicated using a color
scale on the control panel.
PM1

Particulate matter, particles with
diameter of size 1 micrometer or
less.

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

PM10

Particulate matter, particles with
diameter of size 10 micrometers or
less.

VOC

Volatile organic compounds,
gases found in both outdoor
and indoor air.

Indicators
Gases (tVOC) indicator

Particulate matter indicator
Air quality level

The air quality indicator bar for particles will show the highest pollution level out of PM1,
PM2.5 and PM10.
Very Polluted
Slightly Polluted
Moderate
Good
Excellent
Data not available
See the Blueair app for further information regarding air quality.
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Air quality data 40-models and 70-models
The 40-models have an additional display that shows measured values for PM1, PM2.5 and
PM10. Press the left or right arrow to switch between the different particulate matter sizes.
Value
Particulate matter size
Indicators
Status Air quality
Value of 18 μg/m3 for PM2.5.

The 70-models have a dynamic screen control that shows additional values and statuses for
different categories, and have additional indications to show active functions.
Press the left or right arrow to switch between the different categories.
Category
Value
Status bar

PM2.5

999

Active functions
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Particle data indicator
The air quality data for particles are indicated on the screen. Press the left or right arrow to
switch to the Particle data category page. The screen shows measured values for PM1, PM2.5
and PM10, with its related air quality information indicated in the status bar.

PM1

5

PM10

55

PM2.5

Category PM1
Value of 5 μg/m3.
Status Excellent air quality.

15

Category PM10
Value of 55 μg/m3.
Status Moderate air quality.

Category PM2.5
Value of 15 μg/m3.
Status Good air quality.

Loading data
/No data available.

See the Blueair app for more information.
Temperature indicator
The room temperature is indicated on the screen. Press the left or right arrow to switch to
the Temperature category page.

17˚C

Category Temperature
Value of 17 degrees Celsius/63 degrees Fahrenheit in the room.

Relative humidity indicator
The relative humidity of the room is indicated on the screen. Press the left or right arrow to
switch to the Relative humidity category page.

36%

Category Relative humidity
Value of 36% in the room.
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Gas data indicator
The air quality data for gases (tVOC) is indicated on the screen. Press the left or right arrow to
switch to the Gas data category page. The screen shows the different sensor readings of gases
over time.
Category Gas data
Value of air quality levels for gases (tVOC) in the room over time.
Status Excellent air quality.

Filter lifetime indicator
The remaining lifetime of the filter is indicated on the screen. Press the left or right arrow to
switch to the Filter lifetime category page. The air purifier will count down from 100% with a
new filter, and indicate when it is time to change filter.

90%

Category Filter lifetime
Value of 90% left of the
filter.
Status bar counting down.

9%
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Category Filter lifetime
Value of 9% left of the
filter.
Status bar counting down.

Filters

The air purifier is delivered with two pre-filters and one SmartFilter installed. 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 correct
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.
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.

Clean the pre-filters

For best performance, clean the pre-filters regularly.
Step 1
Push the left or right side
frame indent of the air
purifier to release the
pre-filter.

Step 2
Pull out the pre-filter from
the slot.

Step 3
Clean the pre-filter, by
wiping with a dust cloth
or vacuuming with a soft
brush attachment.

Step 4
Place the pre-filter back
into the slot.

Step 5
Push the pre-filter to lock
it in position.
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Change the main filter
The air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on usage and sensor
readings, and indicates when it is time to change filter. The recommended time for filter
change is between 6-12 months depending on the indoor conditions.
A filter replacement indicator appears on the control panel when it is time to change filter.
Filter replacement indicator
(10-models and 40-models)

Filter replacement indicator
(70-models)

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 1
Open the filter door.
Note! The air purifier
will turn off when the
filter door is opened.

Step 3
Note! Remember to
remove the protective
plastic from the new
main filter before use.
Insert the new main
filter.

Step 2
Remove the old main
filter by pulling gently
on to the two tabs.
Close the main filter
to seal the pollutants
inside.

Step 4
Close the filter door.
Note! The filter door
needs to be closed for
the air purifier to start
again.
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Move the air purifier
The air purifier has feet and wheels to enable moving.
Important!
• Unplug the air purifier before moving it.
• Make sure that the filter door on the air purifier is securely
closed.
• Move the air purifier by holding onto the handle at the top
of the air purifier with two hands.
• Move the air purifier by tilting it backwards and rolling it on
its wheels.

Cable winder
The air purifier has a manual cable winder to store away any excess cable length. The cable
winder is at the bottom of the air purifier. Store any excess cable by wrapping it around the
cable winder.
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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
• Clean the pre-filters by wiping with a dust cloth or vacuuming with a soft brush
•
•
•
•
•
•

attachment.
Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
Open the door, clean the inside of the door with a soft, clean cloth.
Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment.
Vacuum the inside of the air purifier with a soft brush attachment.
Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
Clean the sensor when changing the main filter.

Air quality sensor
The inlet for the air quality sensor is located on the side of the
air purifier. Vacuum the inlet with a soft brush attachment.
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Troubleshooting
Trouble

Possible cause

Action

The air purifier does not work.

The power cable is not connected to
the power supply.

Connect the power cable to the
power supply.

The filter door is not closed on the air
purifier.

Gently close the filter door
completely.

The Wi-Fi does not meet the
requirements of the device.

Contact Blueair customer service.

The Blueair app does not have an
updated version or have a temporary
bug.

Check for updates.

The Blueair app has user account
issues.

Contact Blueair customer service.

The air purifier is indicating that no
data is available.

The sensor values are updating.

Wait 30 seconds for update.

The filter indicator is blinking on
the control panel and/or the air
purifier has reduced airflow speed
/or a filter warning is indicated on
the screen.

The main filter, or an original Blueair
filter, is not detected.

The buttons on the control panel
are blinking when pressed or the
display indicates Child lock (not on
all models).

The Child lock function is activated.

Turn off Child lock in the Blueair app.

The air purifier have lost Wi-Fi
connection and Child lock is
activated in the app.

-

Disconnect the power cable from the
wall outlet and wait approximately
five seconds before reconnecting the
power cable.

The connection is not working.

Disconnect the power cable from the
wall outlet and wait approximately
five seconds before reconnecting the
power cable.
Insert a main filter and/or check it is
inserted properly in the air purifier.
Change to an original Blueair filter.

For further support, please visit www.blueair.com/customer-support
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Disposal and recycling
This air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter may be
recycled as plastic. If you have questions regarding the disposal and recycling of this air
purifier, please contact your local recycling facility for availability or Blueair dealer and ask
for the correct method of recycling.
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.

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

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 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.
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Specifications
7400-series

7700-series

Input voltage, Frequency

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

Power consumption1

43W

72W

Operating frequency

2402–2480 MHz, 13.56 MHz

2402–2480 MHz, 13.56 MHz

Output power

Max 5mW

Max 5mW

Sound level (min-max)2

25dB(A)-45dB(A)

27dB(A)-55dB(A)

Recommended room size3

38 m2

62 m2

CADR Smoke3

455 m3/h

735 m3/h

CADR Dust3

465 m3/h

>675 m3/h

CADR Pollen3

475 m3/h

735 m3/h

1

According to IEC 60335-1:2010

2

Sound pressure according to GB4214.1-2017

3

According to ANSI/AHAM AC-1-2019
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Blueair HealthProtect™ Seria 7400/7700
Denumirea produsului:

Numărul modelului:

Numărul modelului:

Modelul 10

100-127Vc.a.

220-240Vc.a.

7410i

7411371000

7421371000

7710i

7711371000

7721371000

7440i

7412371000

7422371000

7740i

7712371000

7722371000

7470i

7413352000

7423352000

7475i

7413352000

7423352000

7770i

7713352000

7723352000

7775i

7713352000

7723352000

Modelul 40

Modelul 70

Prin prezenta, Blueair AB declară că tipurile de echipamente radio din tabelul de mai sus respectă
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
www.blueair.com/customer-support

RO
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.
Cea mai recentă versiune a acestui manual de utilizare poate fi găsită pe site-ul web www.blueair.com
Notă: Pot exista variații locale ale acestor modele.
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Specificații

30
32
34
34
44
46
46
47
48
49
49
49
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Blueair HealthProtect™
Purificatoarele de aer Blueair HealthProtect™ sunt disponibile în trei modele, modelul
10, modelul 40 și modelul 70. Toate modelele prezintă compatibilitate Wi-Fi, au o funcție
GermShieldTM pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor, prefiltre și un filtru principal pentru
purificarea aerului.
Toate modelele HealthProtect™ prezintă funcții de control și senzori încorporați.
Modelele 40 și 70 prezintă indicații suplimentare pentru datele privind calitatea aerului.
Modelul 40 prezintă un afișaj pentru datele referitoare la pulberile în suspensie. Modelul 70
prezintă un control dinamic al ecranului, cu funcții suplimentare pentru particule, gaze (tVOC),
temperatură, umiditate relativă și durata de viață a filtrului.
Puteți schimba setările purificatorului de aer în orice moment, utilizând panoul de control
de pe purificator de aer sau de la distanță, utilizând Blueair app. Sunt disponibile funcții
suplimentare pentru toate modelele prin intermediul Blueair app.
Recomandări pentru performanță optimă
Utilizați purificatorul de aer în camere care nu depășesc dimensiunile recomandate
pentru camere.
• Așezați purificatorul de aer într-un loc unde aerul poate circula liber prin admisia,
evacuarea, precum și în jurul purificatorului de aer.
• Nu așezați purificatorul de aer la o distanță mai mică de 10 cm de un alt obiect.
• În timpul funcționării, asigurați-vă că ușile și ferestrele din camera în care se află
purificatorul sunt închise.
• Utilizați purificatorul de aer 24 de ore pe zi cu funcția GermShieldTM activată.
• Utilizați numai filtre Blueair originale.
• Înlocuiți filtrul principal atunci când indicatorul de înlocuire a filtrului este afișat pe panoul
de control.
• Urmați instrucțiunile de întreținere prezentate în acest manual de utilizare.

•

Purificatoarele de aer Blueair sunt compuse, în principal, dintr-un motor, un ventilator și un
filtru. Purificatorul de aer îndepărtează impuritățile din aerul din cameră pentru a îmbunătăți
calitatea aerului din interior.
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A Panou de control

G Prefiltre

B Mâner

H Ușă filtru

C Evacuarea aerului

I

D Admisii senzori de calitate a aerului

J Ventilator și motor

E Admisie aer

K Cablu de alimentare (nu este prezentat în imagine)

F Picioare și roți

L Manual de utilizare (nu este prezentat în imagine)

Filtru principal
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Instrucțiuni de siguranță
Purificatoarele de aer Blueair HealthProtect™ sunt aparate electrice
destinate exclusiv utilizării în interior. Luați măsurile de precauție
necesare pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani
și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau fără experiență și cunoștințe în cazul în care au beneficiat
de supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea aparatului în
condiții de siguranță și înțeleg pericolele asociate.
• Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
• Decuplați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte
de operațiunile întreținere.
• Nu modificați în niciun fel ștecherul și nu încercați să deschideți
sau să depanați aparatul pe cont propriu. Depanarea trebuie
să fie efectuată de către producător, personalul de service sau
personalul calificat în mod similar utilizând exclusiv piese de
schimb Blueair originale.
• Asigurați-vă că ștecherul și cablul nu sunt supuse riscului de
deteriorare. Pentru a evita pericolele, cablurile de alimentare
deteriorate trebuie înlocuite întotdeauna de către producător,
personalul de service sau persoana calificată în mod similar.
• Dacă aparatul este deteriorat sau funcționează defectuos,
opriți-l, decuplați-l de la sursa de alimentare și contactați Blueair.
• Ștecherul trebuie introdus ferm în priza de alimentare.
• Atunci când decuplați unitatea de la sursa de alimentare, nu trageți
de cablul de alimentare, trageți de ștecher.
• Utilizați cablul de alimentare legat la pământ furnizat împreună
cu purificatorul de aer Blueair pentru a-l cupla direct și ferm
32

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la o priză electrică adecvată, legată la pământ. Consultați eticheta
cu caracteristici tehnice de pe aparat.
Nu utilizați un cordon de racord sau un prelungitor. Consultați
eticheta cu caracteristici tehnice de pe aparat.
Nu modificați în niciun fel ștecherul de alimentare. Dacă ștecherul
nu se potrivește în priză, contactați personalul calificat pentru
a monta o priză corespunzătoare.
Nu folosiți cablul de alimentare inclus în alte scopuri decât
pentru alimentarea aparatului.
Nu permiteți obstrucționarea admisiilor și evacuărilor de aer
cu obiecte, deoarece acestea pot provoca electrocutare sau pot
duce la defectarea aparatului.
Nu așezați obiecte pe sau sprijinite direct pe aparat.
Nu vă așezați, nu stați în picioare, nu vă urcați și nu vă agățați
de aparat.
Asigurați-vă că aparatul, inclusiv cablul de alimentare, este așezat
la o distanță sigură față de suprafețele încălzite și sursele cu
flacără deschisă.
Păstrați aparatul și ștecherul departe de apă și alte lichide.
Păstrați aparatul și ștecherul departe de substanțe chimice,
precum pesticidele și deodorantele.
Așezați aparatul pe podea. Aparatul trebuie să fie așezat pe
o suprafață stabilă.
Nu utilizați aparatul în exterior sau în medii umede, precum băile,
spălătoriile sau zonele cu piscine.
Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii
fără supraveghere.
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Introducere
Pasul 1
Deschideți ușa filtrului, scoateți filtrul principal
și îndepărtați ambalajul de protecție.

Pasul 2
Introduceți filtrul principal înapoi în
purificatorul de aer și închideți ușa filtrului.

Consultați secțiunea Filtre pentru informații suplimentare despre manevrarea filtrelor.

Cuplați la sursa de alimentare
Pasul 1
Dacă purificatorul de
aer are un cablu de
alimentare detașabil,
cuplați ferm cablul
la priza cablului de
alimentare de pe
purificatorul de aer.

Pasul 2
Cuplați cablul de
alimentare la o priză de
perete legată la pământ.
Pasul 3
Apăsați butonul Pornire/
Oprire pentru a porni
purificatorul de aer.

Notă! Pentru unele piețe, purificatorul de aer este echipat cu un cablu de alimentare fix
conform cerințelor de reglementare.

Recomandare! Înfășurați orice lungime excesivă a cablului pe înfășurătorul de cablu al
purificatorului de aer.

Conectați-vă la Blueair app
Conectarea purificatorului de aer la Blueair app vă permite să controlați purificatorul de aer și
să modificați setările de la distanță. Aplicația adaugă funcții suplimentare la purificatorul de aer.
Pasul 1
Descărcați Blueair app din App Store sau
Google Play.

Pasul 2
Deschideți Blueair app și urmați instrucțiunile
pentru a conecta purificatorul de aer.
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Panou de control
Modelele HealthProtect™ prezintă comenzi, un indicator pentru filtru și informații privind
calitatea aerului. Modelele 40 și 70 prezintă indicații suplimentare pentru datele privind
calitatea aerului. Modelul 40 prezintă un afișaj pentru datele referitoare la pulberile în
suspensie. Modelul 70 prezintă un control dinamic al ecranului, cu funcții suplimentare
pentru particule, gaze (tVOC), temperatură, umiditate relativă și durata de viață a filtrului.

Modelul 40
Date privind
calitatea aerului

<

Indicator de stare a filtrului
Controale
Informații privind
calitatea aerului

<

Modelul 70
PM2.5

<
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999

<

Controale
Controlați purificatorul de aer utilizând butoanele de pe panoul de control sau folosind
Blueair app.

Pornit/Oprit

Modul Auto

Viteza fluxului
de aer

GermShieldTM

Wi-Fi

Pornit/Oprit
Apăsați pentru a porni sau opri.
Notă! Wi-Fi, senzorii și funcția GermShieldTM continuă să funcționeze atunci când purificatorul
de aer este oprit.

Modul Auto
În modul Auto, purificatorul de aer controlează automat fluxul de aer în baza informațiilor
privind calitatea aerului primite de la senzor.
Apăsați pentru activare sau dezactivare.
Indicatori pentru modelele 10 și 40

Indicatori pentru modelul 70

Lumină albă de stare
Pornită.

Marcaj de verificare de stare
Pornită.

Stare Fără lumină
Oprit.

Stare cruce
Oprit.
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Viteza fluxului de aer
Opțiunile disponibile pentru viteza fluxului de aer sunt: 1, 2, 3 și 0.
Apăsați pentru a comuta între diferitele viteze ale fluxului de aer.
Indicatori pentru modelele 10 și 40

Indicatori pentru modelul 70

1

Viteza:

2

3

0

GermShieldTM
Purificatorul de aer are o funcție GermShieldTM care se activează atunci când este detectat
un mediu predispus la microbi. Modelul 70 prezintă un indicator suplimentar pe ecran pentru
a afișa operarea funcției GermShieldTM.
Apăsați pentru activare sau dezactivare.
Indicatori pentru modelele 10 și 40

Indicatori pentru modelul 70

Lumină albă de stare
Pornită.

Marcaj de verificare de stare
Pornită.

Stare Fără lumină
Oprit.

Stare cruce
Oprit.

Notă! Atunci când GermShieldTM este activat, purificatorul de aer poate genera un ușor curent
atunci când detectează un mediu predispus la microbi.
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Conexiune Wi-Fi

Funcția Wi-Fi este disponibilă pe toate modelele și permite purificatorului de aer să se
conecteze la Blueair app și să primească actualizări funcționale. Dacă nu doriți să fiți conectat
la Wi-Fi, apăsați butonul Wi-Fi pentru a dezactiva funcția respectivă.
Buton
Apăsați timp de >15s pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.
Indicatori (modelele 10 și 40)
Lumină albă de stare
Conectat la rețeaua Wi-Fi.

Lumină de stare albă care clipește rapid
Conectarea nu a reușit.

Lumină de stare albă pulsatilă
Wi-Fi activat, gata de integrare.
Stare Fără lumină
Funcționalitate Wi-Fi dezactivată.
Ecran LCD pentru indicatori (modelul 70)

Butoane indicatoare (modelul 70)

Stare Marcaj de verificare verde
Pornită.

Lumină albă de stare
Conectat la rețeaua Wi-Fi.

Stare Cruce roșie
Oprit.

Lumină de stare albă pulsatilă
Wi-Fi activat, gata de integrare.

Stare Semn de exclamare roșu
Eroare de conexiune.

Stare lumină redusă
Funcționalitate Wi-Fi dezactivată.
Lumină de stare albă care clipește rapid
Eroare de conexiune.

Consultați Blueair app pentru mai multe informații referitoare la conexiunea Wi-Fi.
Pentru asistență, accesați www.blueair.com/customer-support
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Indicator de stare a filtrului

Purificatorul de aer calculează durata de viață rămasă a filtrului în funcție de utilizare și de
citirile senzorului și indică momentul înlocuirii filtrului.
Indicatori (modelele 10 și 40)

Indicatori (modelul 70)

Stare Înlocuire filtru
Durata de viață a filtrului a expirat.

Stare Înlocuire filtru
Durata de viață a filtrului a expirat.

Starea Înlocuire filtru „clipește”
Filtrul Blueair nu poate fi
recunoscut/Nu a fost detectat
niciun filtru.

Stare Filtru nou
Înlocuirea filtrului a fost finalizată.
Stare Avertisment filtru
Filtrul Blueair nu poate fi detectat.
Stare Fără filtru
Nu a fost detectat niciun filtru.

Consultați secțiunea Depanare pentru mai multe informații suplimentare referitoare
la indicatorii filtrului.
Indicatori de categorie (modelul 70)
Diferitele funcții sunt indicate în partea de sus a ecranului- apăsați butoanele de pe panoul de
control sau pe săgeata stânga și dreapta pentru a vizualiza datele pentru categoria selectată.

PM1

Date privind particulele

Date privind gazele

Temperatura

Durata de viață a filtrului

Umiditate relativă
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Informații privind calitatea aerului

Nivelurile de calitate a aerului pentru pulberi în suspensie (PM) și gaze (tVOC) sunt indicate
folosind o scală diferențiată pe culori de pe panoul de control.
PM1

Pulberi în suspensie, particule
cu diametrul de 1 micrometri
sau mai mic.

PM2.5 Pulberi în suspensie, particule
cu diametrul de 2,5 micrometri
sau mai mic.

PM10

Pulberi în suspensie, particule
cu diametrul de 10 micrometri
sau mai mic.

VOC

Compuși organici volatili,
gaze aflate atât în aerul exterior,
cât și în cel interior.

Indicatori
Indicator pentru pulberi în suspensie

Indicator pentru gaze (tVOC)

Nivelul calității aerului
Bara indicatoare pentru calitatea aerului pentru particule va afișa cel mai înalt nivel de poluare
dintre PM1, PM2.5 și PM10.
Foarte poluat
Ușor poluat
Moderat
Bun
Excelent
Date indisponibile
Consultați Blueair app pentru mai multe informații referitoare la calitatea aerului.
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Date privind calitatea aerului pentru modelele 40 și 70
Modelul 40 prezintă un afișaj suplimentar care indică valorile măsurate pentru PM1, PM2.5
și PM10. Apăsați săgeata stânga sau dreapta pentru a comuta între diferitele dimensiuni
ale particulelor.
Valoare
Dimensiunea
pulberilor în suspensie
Indicatori
Stare Calitatea aerului
Valoare de 18 μg/m3 pentru PM2.5.

Modelul 70 prezintă un control dinamic al ecranului care afișează valori suplimentare și stări
pentru diferite categorii și prezintă indicații adiționale pentru afișarea funcțiilor active.
Apăsați săgeata stânga sau dreapta pentru a comuta între diferitele categorii.
Categorie
Valoare
Bara de stare

PM2.5

999

Funcții active
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Indicator de date privind particulele
Datele privind calitatea aerului pentru particule sunt indicate pe ecran. Apăsați săgeata stânga
sau dreapta pentru a comuta la pagina cu categoria de date privind particulele. Ecranul
afișează valorile măsurate pentru PM1, PM2.5 și PM10, cu informațiile referitoare la calitatea
aerului indicate în bara de stare.

PM1

5

PM10

55

PM2.5
Categoria PM1
Valoare de 5 μg/m3.
Stare Calitate excelentă a aerului.

Categoria PM2.5
Valoare de 15 μg/m3.
Stare Calitate bună a aerului.

Categoria PM10
Valoare de 55 μg/m3.
Stare Calitate moderată a aerului.

Datele se încarcă
/Nu există date disponibile.

15

Consultați Blueair app pentru informații suplimentare.
Indicator de temperatură
Temperatura camerei este indicată pe ecran. Apăsați săgeata stânga sau dreapta pentru
a comuta la pagina cu categoria temperatură.

17˚C

Categoria temperatură
Valoare de 17 grade Celsius/63 grade Fahrenheit în cameră.

Indicator de umiditate relativă
Umiditatea relativă a camerei este indicată pe ecran. Apăsați săgeata stânga sau dreapta
pentru a comuta la pagina cu categoria umiditate relativă.

36%

Categoria umiditate relativă
Valoare de 36% în cameră.
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Indicator de date privind gazele
Datele privind calitatea aerului pentru gaze (tVOC) sunt indicate pe ecran. Apăsați săgeata
stânga sau dreapta pentru a comuta la pagina cu categoria de date privind gazele.
Ecranul afișează diferitele citiri ale senzorilor de gaze în decursul timpului.
Categoria Date privind gazele
Valoarea nivelurilor de calitate a aerului pentru gazele (tVOC)
din cameră în decursul timpului.
Stare Calitate excelentă a aerului.

Indicator pentru durata de viață a filtrului
Durata de viață rămasă a filtrului este indicată pe ecran. Apăsați săgeata stânga sau dreapta
pentru a comuta la pagina cu categoria privind durata de viață a filtrului. Purificatorul de
aer va începe numărătoarea inversă de la 100% cu un filtru nou și va indica momentul când
înlocuirea filtrului devine necesară.

90%

Categoria Durata de viață
a filtrului
Filtrul are o valoare rămasă
de 90%.
Bara de stare cu
numărătoarea inversă.
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9%

Categoria Durata de viață
a filtrului
Filtrul are o valoare rămasă
de 9%.
Bara de stare cu
numărătoarea inversă.

Filtre

Purificatorul de aer este livrat echipat cu două prefiltre și un SmartFilter. Filtrele purifică aerul
atât din punct de vedere al particulelor, cât și al gazelor. Pentru performanța optimă, curățați
prefiltrul în mod regulat și înlocuiți filtrul principal atunci când purificatorul de aer indică
înlocuirea acestuia. Pentru a găsi filtrul principal corect pentru purificatorul dvs. de aer, utilizați
Blueair app sau accesați site-ul web www.blueair.com. Numărul modelului purificatorului
de aer poate fi găsit pe eticheta de cu caracteristici tehnice de pe purificatorul de aer.
Programul de abonare la filtrele Blueair
Utilizați Blueair app sau accesați website-ul www.blueair.com pentru a vă înregistra în
programul de abonare la filtrele Blueair. (Nu este disponibil pe toate piețele)
Important! Opriți și decuplați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte
de a înlocui filtrele, de a curăța sau de a efectua proceduri de întreținere.

Curățarea prefiltrelor

Pentru performanță optimă, curățați prefiltrele în mod regulat.
Pasul 1
Împingeți adâncitura
cadrului din partea stângă
sau din partea dreaptă
a purificatorului de aer
pentru a elibera prefiltrul.
Pasul 3
Curățați prefiltrul ștergând
cu o lavetă pentru praf sau
aspirând cu un accesoriu
cu perie moale.

Pasul 2
Scoateți prefiltrul din fantă.

Pasul 4
Așezați prefiltrul înapoi
în fantă.

Pasul 5
Apăsați prefiltrul pentru a-l
bloca pe poziție.
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Înlocuirea filtrului principal
Purificatorul de aer calculează durata de viață rămasă a filtrului în funcție de nivelul de
utilizare și de citirile senzorului și indică momentul schimbării filtrului. Termenul recomandat
pentru înlocuirea filtrului este între 6 și 12 luni, in funcție de condițiile interioare.
Atunci când este necesară înlocuirea filtrului, un indicator de înlocuire a filtrului este afișat
pe panoul de control.
Indicator de înlocuire a filtrului
(modelele 10 și 40)

Indicator de înlocuire a filtrului
(modelul 70)

Important! Utilizați numai filtre Blueair originale potrivite pentru model pentru a asigura
funcționarea corectă și performanța purificatorului de aer și pentru a beneficia de acoperirea
completă a garanției.
Pasul 1
Deschideți ușa filtrului.
Notă! Purificatorul de
aer se va opri atunci
când ușa filtrului este
deschisă.

Pasul 3
Notă! Rețineți, înainte
de utilizare trebuie să
îndepărtați protecția
din plastic de pe noul
filtru principal.
Introduceți noul filtru
principal.

Pasul 2
Scoateți filtrul principal
vechi trăgând ușor pe
cele două rame.
Închideți filtrul principal
pentru a reține etanș
poluanții în interior.

Pasul 4
Închideți ușa filtrului.
Notă! Ușa filtrului
trebuie să fie închisă
pentru ca purificatorul
de aer să pornească
din nou.
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Mutarea purificatorului de aer
Purificatorul de aer are picioare și roți pentru a permite
deplasarea.
Important!
• Decuplați purificatorul de aer înainte de a-l muta.
• Asigurați-vă că ușa filtrului de pe purificatorul de aer este
închisă în siguranță.
• Deplasați purificatorul de aer ținând de mânerul din partea
de sus a purificatorului de aer cu ambele mâini.
• Deplasați purificatorul de aer prin înclinarea acestuia înapoi
și mișcându-l pe roțile sale.

Înfășurător de cablu
Purificatorul de aer dispune de un înfășurător manual pentru a limita orice lungime excesivă
a cablului. Înfășurătorul de cablu se află în partea de jos a purificatorului de aer. Limitați orice
lungime de cablu în exces înfășurându-l cu ajutorul înfășurătorului.
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Îngrijire și întreținere
Aspecte generale
• Decuplați purificatorul de aer de la sursa de alimentare înainte de operațiunile de
•
•
•
•

întreținere.
Nu permiteți obiectelor străine să pătrundă în admisiile sau evacuările de aer.
Acest lucru poate provoca electrocutare sau deteriorarea purificatorului de aer.
Nu curățați niciodată cu benzină, solvenți chimici sau materiale corozive, deoarece
acești agenți pot deteriora purificatorul de aer.
Asigurați-vă că purificatorul de aer este complet uscat înainte de cuplarea la sursa
de alimentare.
Nu spălați filtrul principal. Filtrul principal nu este lavabil sau reutilizabil.

Curățare
• Curățați prefiltrele ștergând cu o lavetă pentru praf sau aspirând cu un accesoriu
•
•
•
•
•
•

cu perie moale.
Ștergeți exteriorul purificatorului de aer cu o lavetă moale, curată și umedă.
Deschideți ușa, curățați interiorul ușii cu o lavetă moale și curată.
Aspirați admisiile de aer de mici dimensiuni cu un accesoriu cu perie moale.
Aspirați partea interioară a purificatorului de aer cu un accesoriu cu perie moale.
Curățați și verificați dacă ștecherul și cablul de alimentare prezintă urme de uzură
sau deteriorare.
Curățați senzorul atunci când înlocuiți filtrul principal.

Senzor de calitate a aerului
Admisia de aer pentru senzorul de calitate a aerului se află pe
partea laterală a purificatorului de aer. Aspirați admisia cu un
accesoriu cu perie moale.
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Depanare
Problema

Cauză posibilă

Acțiune

Purificatorul de aer nu funcționează.

Cablul de alimentare nu este cuplat
la sursa de alimentare.

Cuplați cablul de alimentare la sursa
de alimentare.

Ușa filtrului nu este închisă pe
purificatorul de aer.

Închideți cu atenție, complet ușa
filtrului.

Wi-Fi nu îndeplinește cerințele
dispozitivului.

Contactați serviciul de relații cu
clienții al Blueair.

Blueair app nu are o versiune
actualizată sau indică o eroare
temporară.

Verificați dacă există actualizări.

Blueair app a întâmpinat probleme
cu privire la contul de utilizator.

Contactați serviciul de relații cu
clienții al Blueair.

Valorile senzorilor se actualizează.

Așteptați 30 de secunde pentru
actualizare.

Conexiunea nu funcționează.

Purificatorul de aer indică faptul
că nu există date disponibile.

Decuplați cablul de alimentare
de la priza de perete și așteptați
aproximativ cinci secunde înainte
de a recupla cablul de alimentare.
Indicatorul filtrului clipește
pe panoul de control și/sau
purificatorul de aer a redus viteza
fluxului de aer/sau un avertisment
referitor la filtru este indicat pe
ecran.

Nu este detectat filtrul principal sau
filtrul Blueair original.

Introduceți un filtru principal și/sau
verificați dacă acesta este introdus
corect în purificatorul de aer.

Butoanele de pe panoul de
control clipesc atunci când sunt
apăsate sau afișajul indică activarea
protecției pentru copii (nu pentru
toate modelele).

Funcția de protecție pentru copii este
activată.

Dezactivați funcția de protecție
pentru copii din Blueair app.

Purificatorul de aer a pierdut
conexiunea Wi-Fi, iar funcția de
protecție pentru copii este activată
din aplicație.

-

Decuplați cablul de alimentare
de la priza de perete și așteptați
aproximativ cinci secunde înainte
de a recupla cablul de alimentare.

Schimbați doar cu filtre Blueair
originale.

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să accesați www.blueair.com/customer-support
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Eliminare și reciclare
Acest purificator de aer trebuie să fie eliminat sau reciclat ca deșeu electronic, iar filtrul
poate fi reciclat ca material plastic. Dacă aveți întrebări cu privire la eliminarea și reciclarea
acestui purificator de aer, vă rugăm să contactați unitatea locală de reciclare pentru a verifica
disponibilitatea sau dealerul Blueair și să întrebați despre metoda corectă de reciclare.
Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe aparat sau de pe ambalajul acestuia presupune
că, la sfârșitul duratei sale de funcționare, produsul trebuie să fie eliminat separat
de deșeurile menajere obișnuite.

Ajutor și asistență
Dacă aveți întrebări despre produsul dvs., vă rugăm să accesați site-ul web www.blueair.com
sau contactați distribuitorul local Blueair.
Pentru a contacta Blueair pentru asistență personalizată, vă rugăm să accesați
www.blueair.com/customer-support

Informații privind garanția

Garanția limitată Blueair este aplicabilă numai dacă purificatorul de aer este montat,
utilizat și întreținut conform instrucțiunilor din acest manual.
Pentru condițiile privind garanția, vă rugăm să accesați www.blueair.com/warranty
Garanție și retururi
Dacă ați achiziționat purificatorul de aer de la unul dintre comercianții noștri cu amănuntul
autorizați, vă rugăm să contactați același magazin pentru a solicita asistență.
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Specificații
Seria 7400

Seria 7700

Tensiune de intrare, Frecvență

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

Consum de energie1

43W

72W

Frecvența de funcționare

2402–2480 MHz, 13,56 MHz

2402–2480 MHz, 13,56 MHz

Putere de ieșire

Max 5mW

Max 5mW

Nivel de zgomot (min-max)2

25dB(A)-45dB(A)

27dB(A)-55dB(A)

Dimensiunea recomandată a camerei3

38 m2

62 m2

CADR fum3

455 m3/h

735 m3/h

CADR praf3

465 m3/h

>675 m3/h

CADR polen3

475 m3/h

735 m3/h

1

Conform IEC 60335-1:2010

2

Presiune acustică conform GB4214.1-2017

3

Conform ANSI/AHAM AC-1-2019
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