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Општи насоки за безбедност
Запомнете, Pure 221 уредот за прочистување на воздухот е електричен апарат. Ве молиме
прочитајте ги внимателно овие насоки за безбедност пред да го употребите и преземете ги
сите потребни мерки на претпазливост за намалување на ризикот од пожар, електричен
шок или повреда.
Гаранцијата за Pure 221 се применува само ако единицата се користи според овие
насоки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува опасна ситуација која, ако не се избегне,
може да доведе до смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Укажува опасна ситуација која, ако не се избегне, може да
доведе до мали или умерени повреди.

Општо
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да избегнете опасност, доколку се оштети,
кабелот за напојување секогаш мора да го замени производителот,
сервисен центар на Blueair или друго стручно лице.
ВНИМАНИЕ:
•

•
•
•
•
•
•

Користете го приземјениот кабел за струја со вашиот Pure 221 уред за
да го приклучите директно во соодветен, приземјен штекер.
(Погледнете ја етикетата на вашиот уред)
Немој да го менувате приклучокот на кој било начин.
Секогаш исклучете го од струја пред да го сервисирате уредот.
Немој да го користите уредот ако кабелот за струја или приклучокот
се оштетени или дефектни на кој било начин.
Држете го кабелот за напојување подалеку од загреани површини.
Немојте да седите, да стоите или да се качувате на уредот или да го
користите како маса или за складирање.
Не ставајте предмети на врвот на уредот, немој да го блокирате
влезот или излезот на воздух, и не дозволувајте надворешни објекти
да влезат во уредот бидејќи се ова може да предизвика електричен
шок или да го оштети уредот.
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Наменета употреба
ВНИМАНИЕ:
•
•

Надгледувајте ги децата за да се осигурате дека тие не си играат со
апаратот.
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи
и деца) со намалени физички, сетилна или ментални способности,
или со недоволно искуство и знаење, освен ако не им е одреден
надзор или инструкции за употреба на апаратот од страна на лице
одговорно за нивната безбедност.
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Blueprint
1. Излез на воздух
2. Ion комора (Air stream optimizer)
3. Внатрешен ѕид
4. Вентилатор
5. Мотор
6. Основа на вентилаторот
7. Заштитна решетка
8. Копче за ослободување на филтерот
9. Надворешна метална рамка (ткаенина пред филтер, по избор)
10. Филтер за честички или честички + јаглероден филтер
11. Влез на воздух 360 °
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Пакет уред за прочистување на воздухот

Уредот за прочистување на воздух

Филтер за честички или честички+јаглерод

Дополнителен пред-филтер од ткаенина
Пред-филтерот од ткаенина помага за собирање поголеми честички и ја зголемува
долготрајноста на главниот филтер

Опции
•
•
•

Филтер за честички или филтер за честички+јаглерод
пред-филтер од ткаенина
можност за избор на боја на ткаенината на пре-филтерот.
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Поставување
Поставете го уредот во исправена позиција на земја во собата. Поставете го уредот на
место каде нема да биде удрен од лице или милениче во домот.

Дали да го користите уредот во спалната соба?:
Светлото се гаси автоматски до 10% од најјако, после 7 секунди.

Поставување на уредот:
Поставете го уредот на место каде воздухот ќе може слободна да циркулира внатре,
надвор и околу уредот.
Немој да го поставувате уредот поблиску од 4”(10см) од друг предмет.
Немој да го оставате уредот директно до или наспроти мек мебел како на пример
постелнина или платно.
Немој да го поставувате уредот во близина на извор на топлина, како на пример
радијатори, камини или рерни.
Немој да го поставувате уредот во близина на влажни места, како на пример
купатила или соби за перење каде може да дојде во контакт со вода.
Немој да го поставувате уредот надвор.

8

Започнување со работа
Доколку го користите дополнителниот пред-филтер, почнете од чекор 1 до чекор 5. Во
спротивно, читајте чекор 5 и 6.

Нежно притиснете ги копчињата на двете страни на уредот симултано.

Извадете ја горната страна на уредот.

Потоа прикачете го пред-филтерот со ткаенина. За да сте сигурни дека е добро прикачен,
повлечете внимателно по металната рамка.

Следно, наместете го горниот дел од уредот на копчето и треба да кликне во местото.
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Вклучете го уредот

Стиснете го копчето за да го вклучите уредот. Уредот автоматски се мести на
препорачаната брзина на работа за заштеда на енергија. Кога ќе светне сијалицата бело,
Вашиот уред работи уредно.

Вклучено/исклучено и контрола на брзина

Вклучено/слабо
Притиснете еднаш да го вклучите уредот и наместете го на препорачаната брзина за
заштена на енергија.

Средно
Притиснете два пати за да го наместите на средна брзина.
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Високо
Притиснете три пати за да го наместите на висока брзина.

Исклучено
Притиснете четири пати за да го исклучите уредот.

Исто така, уредот има функција за автоматски старт. Тоа значи дека уредот автоматски ќе
се рестартира на поставената брзина ако дојде до прекин на струја, ако уредот е исклучен
или ако се користи тајмерот за исклучување.
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Филтри
Општи информации:
Овој уред се доставува со два пред-филтри со ткаенина и или Филтер за Честички или
Филтер за Честички + Јаглерод. Овие филтри ги отстрануваат следните загадувачи:
Филтерот за честички отстранува:

ПМ 2.5*

Мувла

Прашина

Полен

прашински паразити

прав од миленици

Бактерии

Филтерот за честички + јаглерод ги отстранува сите горенаведени, плус:

VOC

Чад

Хемикалии

Мириси од готвење

*честичка помала од 2.5 микрони

ВАЖНО!
Користете само оригинални Blueair филтри за да обезбедите нормална работа на Вашиот
уред и да добиете комплетна гаранција.
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Контрола на функциите со копче

Индикатор за промена на филтер
Кога индикаторот ќе стане жолт (после 5 месеци користење), време е да нарачате нов
филтер.

Промена на филтер
Кога индикаторот ќе стане црвен (после дополнителен 1 месец користење), треба да го
замените главниот филтер.

Рестартирајте го сигналот за филтер
Држете го притиснато копчето 3 секунди за да го рестартирате сигналот за филтер.

Можете да го промените филтерот и пред да стане индикаторот црвен, т.е. кога ќе стане
жолт. Во овој случај само рестартирајте го уредот после промената на филтерот и
користете го наредните 6 месеци.(види Промена на главен филтер)
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Вшмукајте го или исперете го пред-филтерот
Вшмукајте ја повремено надворешната страна на пред-филтерот за да ја отстраните
прашината. Пред да го отстраните пред филтерот, исклучете го и извадете го од штекер
уредот.

1. Нежно извлечете и извадете го пред филтерот од долната половина на уредот.

2. Перете го пред филтерот на ниска температура за деликатни работи во машина за
алишта.

3. Пред да го замените пред-филтерот со ткаенина нежно притиснете ги копчињата од
двете страни на уредот додека не слушнете клик.

4. Кренете го горниот дел на уредот.

5. Наместете го пред-филтерот преку долниот дел на уредот.

14

6. Заменете го горниот дел на уредот, со стискање додека не слушнете клик.
7. Вклучете го во штекер уредот.

8. За да го рестартирате уредот, држете притиснато 3 секунди и потоа пуштете.
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Промена на главниот филтер
Кога индикаторот ќе светне црвено, време е да го замените главниот филтер. Пред да
го замените главниот филтер, исклучете го и извадете го од штекер уредот.

1. Нежно притиснете ги копчињата за отклучување на двете страни од уредот додека
не слушнете клик.

2. Кренете го горниот дел на уредот.

3. Извадете го стариот главен филтер. Отворете го новиот главен филтер и вметнете
го во уредот.

4. Притиснете го цврсто горниот дел од уредот додека не слушнете клик.
5. Вклучете го уредот во штекер.

6. За да го рестартирате уредот, држете го притиснато копчето 3 секунди и пото
пуштете.
Со ова му кажувате на уредот дека главниот филтер му е променет. Светлото за
индикација трепка 3 пати и пото од црвено светнува бело.
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Општа грижа
Грижете се добро за Вашиот уред за да обезбедите добро работење.
•

•
•
•

Повремено вшмукајте го пред-филтерот за да ја отстраните прашината или
перете го на ниска температура за деликатни работи во машината за перење
алишта.
Менувајте го главниот филтер на секои шест месеци, во зависност од
условите на користење.
Кога го отворате уредот за промена на филтерот, вшмукајте ја прашината
што се собрала внатре во уредот.
Повремено пребришете го горниот дел на уредот со сува крпа за прашина.

17

Спецификации*
Големина на соба
Ниво на испорака на чист воздух (CADR)

Индикатор за промена на филтер
Вклучено/исклучено тајмер
Брзина
Димензии

Ниво на проток на воздух
Размена на воздух**
Потрошувачка на струја****
Ниво на бучавост
Просечна промена на филтер
Гаранција

чад

50m2 (540 sq. ft.)
прашина полен

да
не
1-2-3-усклучено
Висина 522 mm (20.5 in)
Ширина 330 mm (13 in)
Длабочина 330 mm (13 in)
Тежина 7 kg (15 lbs)
230 - 620 m3/h (135 - 365 cfm)
5 на час (50 m2 или 540 sq.ft.room)
30 - 61 W
31 - 56 dB(A)
шест месеци***
Локални регулативи

Blue е достапен во различни бои за Pure 221 уредот за прочистување на воздух.
Обоената ткаенина служи како пред-филтер.
*Сертифицирани рангирања како што е наведено се базирани на моделите во САД
(120VAC, 60Hz) со филтер за ситни честички Blue. Рангирањето може да влијае врз
употребата на други Blue филтри.
**промените на воздух на час се пресметуваат на препорачаната големина на
собата, под претпоставка дека таваните се 8-метарски (2,4-m). За помали
простории, промената на воздухот на час ќе се зголемат.
***во зависност од квалитетот на воздухот во областа каде се употребува,
препорачаната шест месечна промена на филтерот може да биде и подолга.
****електричниот напон и фреквенција влијаат на потрошувачката на енергија на
уредот. Затоа потрошувачката на енергија може да се разликува од горенаведената
вредност.
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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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