Blueair Sense+
Упатство за користење

Интелигентниот Blueair Sense + TM со вклучен Wi-Fi го чисти Вашиот внатрешен
воздух целосно пет пати во еден час, претворајќи ја секоја соба до 18 квадратни метри
(186 sf) во здрава воздушна зона. Може да го контролирате безжично со паметен
телефон - или автоматски со мониторот за воздух Blueair AwareTM кој исто така дава
отчитувања за квалитетот на воздухот.
Пред употреба на Blueair Sense + внимателно прочитајте го ова упатство за
корисникот.
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Добредојде на Вашиот на прочистувач на воздух

1.
2.
3.
4.
5.

Излез на воздух
Дисплеј (сензор за контрола на движење)
ЛЕД (свети кога Sense+ го прочистува воздухот)
Влез на воздух
Кабел за струја

Кутија со додатоци
-

Картичка за добредојде
Упатство за користење
Крпа за чистење

Sense + доаѓа со патентиран HEPASilentPlusTM - најнапреден и најтивок систем за
филтери во светот. Тоа е револуционерна комбинација на механичка и електростатича
филтрација. Воздухот влегува во прочистувачот на воздух, каде големи количини на
воздух и гасовити загадувачи се заробуваат во првата филтер касета. Воздухот
продолжува преку јонска комора, каде честичките кои не беа заробени во првата фаза,
механички се полнат со негативни јони, па затоа тие се привлечени и фатени од
спротивно наелектризираните влакна во втората филтер касета. Прочистениот воздух,
практично без загадувач, потоа се враќа во просторијата.

Општи информации за безбедност
Blueair Sense + прочистувач на воздух е електричен апарат. Ве молиме да ги преземете
сите неопходни мерки на претпазливост за да го намалите ризикот од пожар,
електричен шок или повреда.

•
•

Приклучокот се вклопува во заземјен излез - не го менувајте приклучокот на
било кој начин.
Вклучете го Sense + директно во соодветен штекер - ве молиме погледнете ја
налепницата за напон на вашиот уред.
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•

•
•
•

Доколку се даде соодветен надзор или инструкции за користење на уредот на
безбеден начин и доколку се разберат сите можни опасности, овој уред може да
го користат деца на возраст од 8 години и постари лица и лица со намалени
физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и
знаење,.
Децата не смеат да си играат со апаратот.
Чистењето и начинот на одржување не смеат да ги вршат деца без надзор.
Ве молиме, не го користете уредот со некоја друга опрема што не е Blueair.

Предупредување: Сите промени или модификации на овој уред, а што не се јасно
одобрени од одговорната страна за усогласеност може да го поништи овластувањето
кое го има корисникот да работи со опремата.
ЗАБЕЛЕШКА: Опремата е тестирана и се покажа дека одговара на мерките за
дигитален уред од Б Класа, согласно Член 15 од Правилникот на FCC. Овие мерки се
направени да обезбедат соодветна заштита од пречки кои можат да наштетат во самата
инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија од
радиофреквенции и доколку не е инсталирана и употребувана во согласност со
упатствата, може да предизвика штетни пречки во радио комуникациите.
Сепак, не постои гаранција дека нема да дојде до пречки во одредена инсталација.
Доколку оваа опрема предизвика штетни пречки во приемот на радио или телевизија,
што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да
се обиде да ги поправи пречките со една или повеќе од следниве мерки:
•
•
•
•

Преориентирајте ја или преместете ја антената за прием.
Зголемете го одвојувањето помеѓу опремата и приемникот.
Поврзете ја опремата во штекер на коло кое е различно од она на кое е поврзан
приемникот.
Консултирајте се со продавачот или некој искусен радио / ТВ техничар за
помош.

Овој уред е во согласност со Член 15 од Правилникот на FCC. Работата на уредот е
предмет на следниве два услови:
(1) овој уред не може да предизвика штетни пречки, и
(2) овој уред мора да ги прифати сите пречки со кои се соочува, вклучувајќи и пречки
кои можат да предизвикаат несакано работење.
FCC RF Изјава за внимание од изложеност на радијација: Овој предавател мора да биде
инсталиран на оддалеченост од најмалку 20 cm од сите лица.
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Овој уред е во согласност со RSS стандардите наведени во Лиценцата Индустрија на
Канада. Работата на уредот е предмет на следниве два услови: (1) овој уред не може да
предизвика пречки, и (2) овој уред мора да ги прифати сите пречки, вклучувајќи ги и
пречките што може да предизвикаат несакано работење на уредот.
Оваа дигитална апаратура од Б Класа е во согласност со канадскиот ICES-003.
Овој производ е во согласност со максималната дозволена концентрација на озон од
0,050 делови на милион, по волумен (ppmv) во период од 24 часа. Здравствената
Директива од 2010 на Канада, препорачува дека максималната граница на изложеност,
врз основа на просечното време од 8 часа, е 0,020 ppmv или помалку кога се тестира во
затворена, контролирана просторија од околу 30 m³.
FCC ID: 2AEX3-SENSEPLUS
IC ID: 20267-SENSEPLUS

Добијте го најдоброто
Максимална брзина се препорачува за брзо почетно чистење или за многу загаден
воздух. По неколку минути, брзината може да се намали. Минималната брзина обично
се препорачува за ноќна употреба.
За најдобри резултати, Sense + треба да работи 24/7. На овој начин сте сигурни дека
чистиот, филтриран воздух постојано циркулира низ собата. Sense + користи само 7 W,
што е помалку од ниско-енергетска сијалица.

Наместете го
Sense + треба да се стави на место кое овозможува воздухот слободно да циркулира во,
надвор и околу единицата. Минималното растојание од друг објект е 10 см.
Не го ставајте уредот:
•
•
•
•

Директно на или наспроти мек мебел, како постелнина или завеси.
Во близина на извори на топлина, како што се радијатори, камини или печки.
Во близина на влажни места, како што се бањи или пералници, каде што може
да дојде во контакт со вода.
Надвор.

Вклучете го
Приклучете го Sense + во заземјениот штекер со испорачаниот кабел за напојување. За
да го вклучите за прв пат, поминете со раката над горниот екран. Син LED на предната
страна покажува дека уредот работи.
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Поврзете го безжично со вашиот паметен телефон
1. Симнете ја апликацијата Blueair FriendTM на вашиот паметен телефон (достапен за
iPhone и Android).
2. Активирајте го Sense + со поминување со раката преку горниот екран - кога ќе почне
да пулсира симболот Wi-Fi и кругот, Sense + е подготвен да биде поврзан со
апликацијата Blueair.

3. Проверете дали сте поврзани на Wi-Fi мрежата со која сакате да го поврзете и
Sense+. Отворете ја апликацијата и следете ги упатствата за поставување. За повеќе
информации, стиснете на
Support (Поддршка), > FAQ "Најчесто поставувани
прашања" или Troubleshooting"Решавање проблеми".
4. Сега Sense + е поврзан со вашиот паметен телефон и може да се контролира
безжично.

Контролирај го
Благодарение на вградениот Wi-Fi, можете да ги прилагодите подесувањата на Sense +
безжично и рачно.
Безжично со апликацијата Blueair:
Прилагодите ја брзината на протокот на воздух
Допрете во круг за да ја промените брзината. Off = сите кругови се сиви.
Прилагодите го интензитетот на LED
Допрете во круг за да го промените интензитетот. Off = сите линии се сиви.
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Заклучување за деца
Допрете во круг за да ја вклучите / исклучите заклучувањето за деца. Кога е вклучено,
можете да ја прилагодите брзината на протокот на воздухот само преку апликацијата,
но не и преку уредот.
Автоматски начин
Овозможено е само ако имате и Blueair Aware и Sense + поврзани со апликацијата. Во
Автоматскиот начин Blueair Aware го контролира Sense + автоматски, врз основа на
анализите за квалитетот на воздухот во реално време.
•
•

Допрете го кругот за да го вклучите / исклучите автоматскиот начин.
Допрете за да одберете кој Blueair Aware уред сакате да го контролира Sense +

Ноќна работа
Променете ја брзината на проток на воздух и интензитетот на LED за време на
избраните часови и работни денови.
•
•

•
•
•

Допрете го кругот за да го вклучите / исклучите Ноќниот начин на работа.
Допрете го кругот за да ја промените брзината на протокот на воздух. Off =
сите кругови се сиви. Оваа брзина ќе се применува само за време и во деновите
за кои е наместена ноќната работа.
Допрете го кругот за да го вклучите / исклучите LED-от. Ова поставување ќе се
применува само за време и во деновите за кои е наместена Ноќната работа.
Влечете / допрете на надворешниот круг за да го поставите времето за почеток
и крај.
Допрете за да изберете денови.

(Стандардната поставка на ноќната работа е брзината на протокот на воздух 1 и LED
исклучена за време на сите денови, од 9 до 7 часот.)

Рачно со контрола на сензорот за движење:
Променете ја брзината на протокот на воздухот со едноставно повлекување на раката
преку горниот дисплеј Sense +. Еден замавнување ќе ве однесе до следната брзина.

Уредот е исклучен или дисплејот е во мирување за заштеда на енергија.
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Брзина 1.

Брзина 2.

Брзина 3 - следното замавнување ќе го исклучи уредот.

Чувајте го
За да го одржите Sense + во врвна состојба, препорачуваме редовно чистење. Пред
чистење или одржување секогаш исклучете го уредот од електричното напојување.
•
•
•

Вшмукајте ги малите влезови со мека четка.
Вшмукајте ја решетката за довод на воздух одвнатре (на пр., Кога го менувате
филтерот).
Избришете ја надворешноста со крпата за чистење која Ви е дадена.
Што не смеете да правите:

•
•

•

Никогаш немојте да го чистите Sense + со бензин, хемиски растворувачи или
корозивен материјал - овие материи може да ја оштетат површината.
Никогаш не дозволувајте надворешни предмети да влезат во отворите за
вентилација или издувни гасови - ова може да предизвика електричен шок или
да го оштети уредот.
Никогаш немој да се обидувате сами да ги поправите или прилагодите некое од
електричните или механичките функции. Контактирајте го Вашиот локален
продавач на Blueair.

Промена на филтерот
Sense + доаѓа со патентиран HEPASilentPlus, најнапреден и најтивок систем за филтер
во светот. Уредот користи две касети за филтер. Секоја касета се состои од два дела:
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Напреден филтер за честички - отстранува прашина, полен, прав од миленичиња,
мувла, бактерии, вируси и други загадувачи во воздухот до најситната честичка.
Филтер со активен јаглен - ги отстранува загадувачите од гас како што се чад од
цигари и пури или други VOCs (испарливи органски соединенија, вклучувајќи ги и
домашните бои и други хемикалии).
За да овозможите најдобри перформанси на уредот, препорачуваме да користите
оригинални Blueair филтри, заменувајќи ги секои 6 месеци.

Кога е потребна промена, на горниот екран ќе се појави црвено светло.

Промена на филтерот чекор-по-чекор:

1. Исклучете го уредот, извлечете го приклучокот за струја и ставете го уредот
доле свртен со задната страна нагоре (на мека површина како ќебе).

2. Извлечете ги двете касети со филтер со помош на рачките. Можеби ќе треба да
повлечете цврсто.
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3. Извадете ги филтрите за честички и листовите од филтрите со јаглен од секоја
касета.

4. Притиснете ги новите филтри во секоја касета.

5. Проверете дали листовите од филтрите со јаглен остануваат на место со
притискање на филтрите под јазичињата на касетите.

6. Вратете ги касетите за филтер назад на своето место.
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7. Приклучете го кабелот за напојување, ставете го уредот во исправена положба и
држете притиснато 30 секунди на црвениот индикатор за замена на филтерот.
Вашиот Sense+ е подготвен уште еднаш за да се осигурате дека дишете почист,
поздрав воздух.

Детални инструкции за промена на филтерот исто така доаѓаат и со вашиот нов
филтер.
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Листа за проверка на филтрите
За полесно да го најдете соодветниот филтер, пополнете ги потребните податоци за
потрошувачот и чувајте го ова упатство за користење за понатамошни консултации.
Бројот на моделот и серискиот број на овој производ, може да ги најдете на етикетата
за оценување која се наоѓа на дното на овој уред.
Број на модел......................................... Име на продавач........................................................
Сериски број ......................................

Адреса на продавачот ..............................................

Дата на купување ................................. Телефонски број .......................................................

Blueair програма за филтри
Овој начин на сервис е достапен во некои земји – контактирајте го Вашиот локален
Blueair продавач за да дознаете дали може да се приклучите.

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*
CADR**

Чад

Големина на собата
Промена на воздухот во еден час***
Проток на воздухот (Брзина 1-2-3)
Големина (В/Ш/Д)
Тежина на производот
Потрошувачка на струја (брзина 1-2-3) ****
Јачина на звук (брзина 1-2-3)
Индикатор за замена на филтер
Опција за контрола на брзина
Целиот уред може да се рециклира

Прашина

Полен

186sq.ft.(18m2)
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)
Да
1-2-3 со допир, паметен телефон

Надворешните проблеми со мрежата кои влијаат на перформансите на производот се
надвор од контролата на Blueair. Ве молиме контактирајте го вашиот интернетпровајдер за помош.
* Спецификации базирани на U.S. модели (120 VAC, 60 Hz со филтер за честички)
** CADR покажува колку се испорачува филтриран воздух (проток на воздух) од
страна на прочистувачот на воздух кој работи на највисоко ниво, и колку добро
системот ги отстранува загадувачите од тутун, прашина и полен од воздухот
(ефикасност).
***Тестовите се изведуваат во согласност со ANSI / AHAM AC-1. Максималните
можни CADR рејтинзи според овој стандард се: Чад од тутун: 450 cfm. / Прашина: 400
cfm. / Полен: 450 cfm. Промените на воздухот на час се пресметуваат на препорачаната
големина на просторијата, под претпоставка дека таваните се по 8 f. (2,4 метри). За
помали простории, промените на воздухот на час ќе се зголемат.
****Достапниот електричен напон и фреквенција влијаат на потрошувачката на
енергија на уредот. Затоа, потрошувачката на енергија може да биде различна од
наведената 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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