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Со додавање на Blueair модулот за препознавање на воздух, Blueair Про уредот може
постојано да го следи и пријавува квалитетот на воздухот во околината преку најсовремените
сензори за честички и гасови. Исто така, уредот може да работи на автоматски начин, каде
што брзината е поставена според нивото на загадување што сензорите го детектираат.
Ве молиме запомнете: Модулот за препознавање на воздухот ќе покаже високо ниво и на
честички и на гас во првите пет минути од работењето, додека сензорите за квалитет на
воздухот да ја одредуваат вредноста.

1. Извлечете го капакот што се наоѓа кај држачот на модулот.

2. Отстранете го капакот на сензорот за прав на модулот за препознавање на воздух пред
употреба.

3. Внесете го модулот за препознавање на воздух во држачот за модулот.

4. Внесете го филтерот и повторно затворете ја вратата.

Двете колони ги прикажуваат нивоата на честичките со воздух (PM2.5) и загадувачите од гас
(GAS). Една линија (зелено) претставува ниско ниво на честички или гас. Три линии (зелено,
жолто и црвено) претставуваат високо ниво на честички или гас, што укажува дека треба да се
зголеми работната брзина или да го поставите уредот на автоматски начин на работа.

За автоматски начин на работа, допрете го копчето PLUS кога уредот работи со брзина 3. Ќе
се појави зборот AUTO, а двата сензори за квалитет на воздухот ќе ја прилагодат брзината
според нивото на загадување. За да се вратите на рачното работење, допрете го копчето
MINUS.

Начин на одржување
•
•
•

•

Отстранете го модулот од уредот.
Користете правосмукалка за нежно да го ичистите влезот пред сензорот за гас.
Користете навлажнет памук за да го исчистите објективот на сензорот за прав. Откако
ќе ја исчистите нечистотијата од леќата, користете сув памук за бришење на леќате.
Немој да користите алкохол за чистење на леќата.
Повторно вметнете го модулот.
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