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Интелигентниот Blueair AwareTM со вклучен Wi-Fi користи високо-квалитетни сензори за 

мерење на загаденоста во затворен простор. Податоците се испраќаат до Вашиот паметен 

телефон за да можете да го следите од секаде квалитетот на воздухот во Вашиот дом и 

доколку е потребно да превземете акција за да го подобрите. 

Blueair Aware исто така може да се постави за да може автоматски да го контролира 

Blueair Sense + TM прочистувачот на воздух, што ќе ви овозможи подобар квалитет на 

воздухот на наједноставен можен начин. 

Пред употреба на Blueair Aware, Ве молиме внимателно да го прочитате ова упатство за 

корисникот. 
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Добредојде на Вашиот нов монитор за воздух 

 

1. Високо квалитетни сензори 

2. ЛЕД линија (го покажува квалитетот на воздухот во реално време) 

3. Фиксен УСБ кабел 

4. Адаптер за струја 
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Општи информации за безбедност 

Немојте никогаш да вбризгувате гасови или загадувачки материи или да испуштате чад 

или гасови директно кон уредот. Изложеноста на вишок на загадувачки материи може 

трајно да го оштети капацитетот за мерење. 

Никогаш немој да го користите Blueair Aware: 

• Во услови на екстремна температура или влажност 

• Надвор 

• Во близина на собни растенија 

• Во правлива средина, како на пример зградата во која се реновира 

• Во близина на силиконски лепак или кој било производ што ослободува силикон 

Никогаш не го ставајте Blueair Aware:  

• на сонце 

• Во близина на топлина или пламен 

• Во, под или до течности 

• Со нешто на него или покриен 

• Во плакар или фиока 

Негова злоупотреба може да предизвика изгореници, оган, електричен удар и други 

опасности. 

Никогаш немој да го чистите Blueair Aware со: 

• Вода или спреј 

• Чистач со пердуви 

• Правосмукалка 

Немојте никогаш да: 

• Се обидете да го отворите уредот или да направите одредени модификации 

• Го користите уредот ако има оштетување или не работи правилно 

• Да го вклучувате / исклучувате уредот многу често 

• Им дозволувате на децат под 8 години да го користат овој уред 

• Ве молиме, немој да го користите уредот со некоја друг додаток кој што не е 

Blueair. 
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ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ НАВЕДЕНИ ОД FCC 

Упатството за користење или прирачникот за користење за намерно или ненамерно 

зрачење треба да го предупреди корисникот дека промените или модификациите 

што не се јасно одобрени од страна на одговорната страна за усогласеност може да 

го поништат овластувањето на корисникот за ракување со опремата. 

 

Овој уред е во согласност со член 15 од Правилникот на FCC. Неговото работење е 

предмет на следниве два услови: (1) Овој уред не може да предизвика штетни 

пречки, и (2) овој уред мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи и 

пречки кои можат да предизвикаат несакано работење. 

 

Изјава за изложеност на радијација на FCC: 

Оваа опрема е во согласност со ограничувањата за изложеноста на радијација 

според FCC поставени за неконтролирана средина. Со цел да се избегне можноста 

за надминување на граничните вредности на радиофреквентност според FCC, 

човечкот треба да е на 20 см (8 инчи) оддлеченост од антената за време на 

нормалното работење. 
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Вклучете го 

 
1. Приклучете го Blueair Aware во електричен штекер со испорачаниот адаптер за 

струја. 

 
2. Симнете ја апликацијата Blueair FriendTM на Вашиот паметен телефон 

(достапно за iPhone и Android) 

3. Проверете дали Вашиот паметен телефон е приклучен на Wi-Fi мрежата на која 

сакате да го приклучите Blueair Aware. Отворете ја апликацијата и следете ги 

упатствата за инсталирање. За повеќе информации, стиснете на  (Support)  

”FAQ” или ”Troubleshooting”. 

4. Сега Вашиот Blueair Aware е поврзан со Вашиот паметен телефон и е спремен 

да Ве води.  
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Наместете го  

Blueair Aware треба да биде во собата во која ќе може да го следите, поставен на рамна, 

стабилна површина со отворен простор околу него – препорачливо е да биде на нормална 

висина од Вашиот нос. На пример, на полица за книги или на помошна масичка во 

дневната соба или на ноќната масичка во спалната соба. Колку повеќе е отворен 

просторот околу уредот, толку се подобри читањата на воздухот и Wi-Fi конекцијата. 

 

Насетирајте  го 

Во апликацијата на Blueair , стиснете на (Indoor Air)  изберете кој Blueair Aware 

сакате да го насетирате со вртење лево или десно  стиснете на  . Тука може 

да го смените:  

Интензитетот на ЛЕД 

 Стисни во кругот да го промените интензитетот. Исклучено= сите линии се 

сиви. 

  Стисни на кругот за да го вклучиш/исклучиш ЛЕД-от. Оваа опција е 

достапна само во времето кога е наведено дека е Ноќно време. 

Стисни на кругот да го насетирате почетокот и крајот на времето. 

Доколку ги имате и двата Blueair Aware и Blueair Sense+ прочистувачи на воздух, може да 

го насетирате мониторот автоматски да го контролира Sense+. Ве молиме прочитајте го 

упатството за користење на Sense+, како да о наместите на автоматски. 
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Прочитајте 

Може да видите колку Ви е чист внатрешниот воздух и на самиот Blueair Aware уред и на 

Blueair апликацијата.  

На уредот, податоците за чистина на воздухот се прикажани во реално време на ЛЕД 

цртата.  

 

Одличен квалитет на воздух Добар квалитет на воздухот           Умерен квалитет на воздух 

 

 

Малку загаден воздух     Загаден воздух –   Многу загаден водух 

препорачано е да се реагира      реакција веднаш 
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Податоците за квалитет на воздухот во апликацијата се прикажани во следните вредности: 

• PM2.5 - Честички (на пр. Загадување на отворено и чад) 

• VOC - Испарливи органски соединенија (на пример, детергент и боја) 

• CO2 - Ова е CO2e читање * (еквивалент на јаглерод диоксид) 

• Температура (° F / ° C) 

• Влажност (%) 

* Нашиот CO2 податок се базира на гасовите на VOC измерени од нашиот сензор. 

Податокот е добар показател за CO2 во затворен простор. 

Во апликацијата, стиснете ја вредноста во големиот круг за да добиете повеќе 

информации и препораки. За подетални информации за нивото на загаденост, стиснете на 

 (Support)  " FAQ (Најчесто поставувани прашања)"  " Measuring air quality 

(Мерење на квалитетот на воздухот)". 

Забелешка: Blueair Aware е дизајниран за постојан мониторинг, што значи дека 

податоците ќе станат постабилни со текот на времето, оптимално по околу една недела. 

Условите за користење може да влијаат на точноста. 

 

Одржувајте го 

• Чистете го куќиштето само со антистатичка ткаенина. 

• Ако нивото на квалитетот на воздухот се чини абнормално, стартувајте ја 

апликацијата и стиснете Support (Поддршка)  "Troubleshooting". 
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Помош и поддршка 

За повеќе информации, стартувајте ја апликацијата Blueair и стиснете  

Support(Поддршка)  " Troubleshоoting(Отстранување проблеми)". Ако не можете да 

ги решите проблемите, посетете ја страницата www.blueair.com или контактирајте го 

Вашиот локалниот продавач на Blueair. 

Информации за гаранцијата 

Blueair гарантира дека вклучениот хардверски производ и додатоците се без дефекти 

во материјалите и изработката. Гаранцијата може да варира локално. Целосни услови и 

детални информации за она што се применува во вашата земја е достапно на 

www.blueair.com. За да ја проширите својата ограничена гаранција, регистрирајте се во 

апликацијата Blueair (стиснете на "Профил") или на нашата веб страница. 
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Технички спецификации 

 

Надворешните проблеми со мрежата кои влијаат на перформансите на производот се 

надвор од контролата на Blueair. Ве молиме контактирајте го вашиот интернет-провајдер 

за помош. 

Сензор за квалитет на воздухот:                                                                          Честички 

                                                                                                                           Вкупно VOC 

                                                                                                                   Јаглерод диоксид 

                                                                                                                           Температура 

                                                                                                                                Влажност 

Димензија на производ (ВхШхД):                                          194х80х80 мм (7,6х3х3 ин) 

Тежина на производот (вклучен и адаптер):                                                             410гр 

Моќност:                                                                          Неотстранлив USB кабел, 1,7 m 

Поврзување:                                                                                     Wi-Fi: 802.11B / G / N 

                                                                                                                       Wi-Fi GHz: 2.4 

                                                                 Безбедност: Open / WEP / WPA / WPA2 Лична 

                                                              Испраќа и складира податоци на секои 5 минути 

                                                                                                   На барање инстант мерења 

                                                                                                       iPhone со iOS 8 и нагоре 

                                                                                                            Андроид 4.1 и нагоре 

Целиот уред може да се рециклира 
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ул. Орце Николов 190-3/5, 1000 Скопје 
тел: + 389 (2) 3176 920; + 389 (2) 3176 907; 
факс: + 389 (2) 3177 206; 
 info@ecotip.com.mk; www.ecotip.com.mk 
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