Blueair Sense+
Bruksanvisning

Den intelligente Blueair Sense+TM med trådløst nettverk rengjør innendørsluften fullstendig, fem ganger
i timen, og gjør et rom på opptil 18 kvadratmeter til en sunn luftsone. Du kan kontrollere den trådløst
med en smarttelefon – eller automatisk med Blueair AwareTM luftmåler som også gir avlesninger om
luftkvaliteten.
Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Blueair Sense+.
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Velkommen til det nye luftkontrollapparatet ditt

Generell sikkerhetsinformasjon
Blueair Sense+ luftrenser er et elektrisk apparat. Ta nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen
for brann, elektrisk støt eller skade.
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Pluggen passer i et jordet uttak – ikke endre pluggen på noen måte.
Plugg Sense+ direkte inn i en passende stikkontakt – se spenningsmerkingen på enheten din.
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Hvis enheten skal brukes av barn i alderen 8 år og oppover eller personer med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, hvis de
har vært under oppsyn eller instruert angående bruk av enheten på en sikker måte, og forstår
farene som er forbundet med bruken.
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Luftavløp
Display (styrt med bevegelsessensor)
LED (lyser når Sense+ renser luften)
Luftinntak
Strømledning

Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn.Cleaning and maintenance
must not be done by children without supervision.
Bruk enheten med tilbehør som ikke kommer fra Blueair.

Aktiv karbonfilterplate (2)

Blueair Sense+

HEPASilentPlus-filter (2)

Velkommen-kort
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Brukshåndbok
Rengjøringsklut

Utstyrsboks

Sense+ kommer med Blueairs patenterte HEPASilentPlusTM – verdens mest avanserte og stillegående filtersystem.
Det er en revolusjonerende kombinasjon av mekanisk og elektrostatisk filtrering. Luft trekkes inn i luftrenseren hvor
store luftbårne partikler og gassholdige forurensningsstoffer trekkes inn i den første filterkassetten. Luften fortsetter
gjennom et ionekammer hvor partiklene som ikke plukkes opp mekanisk lades med negative ioner slik at de tiltrekkes
og fanges opp av motsatt ladede fibre i den andre filterkassetten. Den rensede luften, som er praktisk talt fri for forurensningsstoffer, resirkuleres deretter tilbake i rommet.
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Få mest mulig ut av den

Koble den trådløst til smarttelefonen

Maksimal hastighet anbefales for rask første rengjøring eller for svært forurenset luft. Etter noen minutter
kan hastigheten reduseres. Minimum hastighet anbefales generelt ved bruk om natten.

1. Last ned appen Blueair FriendTM til din smarttelefon (tilgjengelig for iPhone og Android).

For best resultat kjører du run Sense+ konstant. Dette sikrer at ren, filtrert luft konstant sirkulerer gjennom rommet. Sense+ bruker så lite som 7 W, mindre enn en sparepære.

2. Aktiver Sense+ ved å sveipe hånden over toppdisplayet – når et Wi-Fi-symbol og en sirkel pulserer, er Sense+ klar for å kobles til Blueair-appen.

Plassering
Sense+ bør plasseres på et sted hvor luften kan sirkulere fritt inn i, ut av og rundt enheten. Minimumsavstand fra andre gjenstander er 10 cm.
Enheten må ikke plasseres:
Direkte på eller mot mykt interiør, som for eksempel sengetøy eller forheng.
Nær varmekilder, som for eksempler radiatorer, kaminer eller ovner.
Nær våte områder, som for eksempel baderom eller vaskerom, hvor den kan komme i kontakt
med vann.
Utendørs.

Oppstart

3. Påse at du er koblet til det trådløse nettverket du vil at Sense+ skal være tilkoblet. Start appen og
følg oppsettsinstruksjonene. For mer informasjon trykker du på
(Support) ”FAQ” eller ”Troubleshooting”.
4. Nå er Sense+ koblet til smarttelefonen din og kan styres trådløst.

Plugg inn den medleverte strømkabelen til Sense+ i en jordet stikkontakt. For å skru den på første
gang, sveiper du hånden over det øverste displayet. Et blått LED-lys på forsiden indikerer at enheten
virker.
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Styre den
Takket være innebygd Wi-Fi kan du justere innstillingene på Sense+ både trådløst og direkte.

Manuelt med bevegelsessensor:
Endre luftflythastighet ved å simpelthen sveipe hånden over det øverste displayet til Sense+. Du går
til neste hastighetsinnstilling med ett sveip.

Trådløst med Blueair-appen.
Juster luftflythastigheten
Sveip i sirkel for å endre hastighet. Av = alle sirkler er grå.

Enhet av eller displayi stand-by for energisparing.

Hastighetsinnstilling 1.

Hastighetsinnstilling 2.

Hastighetsinnstilling 3 – neste sveip skrur av enheten.

Justere LED-intensitet
Sveip i sirkel for å øke intensiteten. Av = alle streker er grå.
Barnesikring
Sveip i sirkel for å skru barnelåsen av/på. Når den er på, kan du bare justere luftflythastigheten
med appen, ikke på enheten.
Automodus
Kun mulig hvis du har både Blueair Aware og Sense+ koblet til appen. I automodus kontrollerer
Blueair Aware automatisk Sense+, basert på innendørs luftkvalitetsanalyser i sanntid.
Sveip i sirkel for å skru automodus av/på.
Trykk for å velge hvilken Blueair Aware-enhet du vil skal kontrollere Sense+.
Nattmodus
Skift luftflythastighet og LED-intensitet i løpet av visse timer og ukedager.
Sveip i sirkel for å skru nattmodus av/på.
Sveip i sirkel for å endre luftflythastighet. Av = alle sirkler er grå. Denne hastigheten vil bare
gjelde på tidene som nattmodus er satt til å være på.
Sveip i sirkel for å skru LED-lyset av/på. Denne innstillingen vil bare gjelde på tidene som
nattmodus er satt til å være på.
Dra/trykk i den ytre sirkelen for å stille inn start- og sluttid.
Trykk for å velge dager.
(Standardinnstillinger for nattmodus er luftflythastighet 1 og LED-lys av på alle dager mellom 21.00 og 07.00)
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Pleie
For å beveare Sense+ i topp stand, anbefaler vi regelmessig rengjøring. Koble alltid enheten fra
strømmen før rengjøring eller vedlikehold.
Støvsug de små inntakene med en myk børste.
Støvsug luftinntakets gitter fra innsiden (f.eks. når du skifter filter).
Tørk av de ytre med medlevert rengjøringsklut.
Dette må du ikke gjøre:
Rengjør aldri Sense+ med bensin eller kjemiske løsemidler eller korrosive materialer – disse
midlene kan skade overflaten.
La aldri fremmedlegemer komme inn i ventilasjonen eller avløpsåpningene – dette kan forårsake elektrisk støt eller skade enheten.
Prøv aldri å reparere eller justere noen av de elektriske eller mekaniske funksjonene selv. Ta
kontakt med din lokale Blueair-forhandler.
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Skifte filter
Sense+ kommer med Blueairs patenterte HEPASilentPlus, verdens mest avanserte og stillegående
filtersystem. Enheten bruker to filterkassetter. Hver kassett består av to deler:
Avansert partikkelfilter – fjerner støv, pollen, dyrehår, muggsporer, bakterier, virus og andre luftbårne forurensede stoffer, helt ned til den minste partikkel.
Aktivt karbonfilterplate – fjerner forurensningsgasser som sigarett- og sigarrøyk eller andre flyktige
organiske forbindelser, inkludert maling og andre kjemikalier).
For å sikre at enheten fortsatt har høy ytelse anbefaler vi at du bare bruker originale Blueair-filtre som
skiftes ut hver 6. måned.

FILTER

3. Ta ut partikkelfiltrene og karbonfilterplatene fra
hver kassett.

4. Skyv de nye filtrene inn i hver enkelt kassett.

5. Påse at karbonfilterplatene holder seg på plass
ved å trykke filtrene under flikene på kassettene.

6. Skyv filterkassettene tilbake på plass

Hvis en endring er påkrevd, vil et rødt indikatorlys vises i det
øverste displayet.

Skifte ut filter trinn for trinn:

CHANGE
FILTER

1. Skru av enheten, ta ut strømpluggen og legg
ned enheten med baksiden opp (på et mykt
underlag som f.eks. et pledd).
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2. Ta ut de to filterkassettene med håndtakene.
Du må kanskje ta i litt.

7. Plugg inn strømledningen, sett enheten stående
og trykk på den røde filterutskiftingsindikatoren i 30
sekunder. Din Sense+ er nå igjen klar til å sørge for at
du puster renere og sunnere luft.

Detaljerte anvisninger
for utskifting av filter
følger også med ditt
nye filter.
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Tekniske spesifikasjoner*

Skjekkliste for filteret
Fyll ut kundeskjemaet under for å gjøre det enklere å finne riktig filter i fremtiden, og oppbevar denne
bruksanvisningen for referanse. Dette produktets modellnummer og serienummer befinner seg på
undersiden av enheten.
Modellnummer

Forhandlernavn

Serienummer

Forhandlerens adresse

Kjøpsdato

Telefonnummer

CADR**

Røyk

Pollen

Støv

120
Abonnementsprogram for Blueair-filter
Denne komfortable tjenetssen er tilgjengelig i noen land, ta kontakt med din lokale Blueair-forhandler
for å finne ut om du kan få det.
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Romstørrrelse

18 m2

Luftbytter per time (ACH)***
Luftflyt (hastighet 1-2-3)
Størrelse (HxBxD)

5
35-84-150 cfm (60-155-255 m /t)
3

19,5x18,5x6,7 tommer (492x470x170 mm)

Produktvekt

24 lbs (11 kg)

Strømforbruk (hastighet 1-2-3)****

7-20-45 W

Lydtrykksnivå

Hjelp og støtte
For mer informasjon starter du Blueair-appen og trykker
på (Support) “FAQ” eller “Troubleshooting”. Hvis du ikke kan løse problemene, besøker du www.blueair.com eller tar kontakt med din lokale
Blueair-forhandler.

Blueair garanterer for det inkluderte produktet og tilbehøret mot defekter i materialer og utførelse. Garantivilkårene kan ha lokale variasjoner. Alle betingelsene og detaljert informasjon om hva som gjelder
i ditt land er tilgjengelig i www.blueair.com. For å forlenge den begrensede garantien, registrerer du
deg i Blueair-appen (trykk på “Profile”) eller på nettsiden vår.
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29-40-50 dB(A)

Filterutskiftningsindikator

Ja

Valg for hastighetskontroll

1-2-3, uten berøring, smarttelefon
Hele enheten kan resirkuleres.

Eksterne nettverksproblemer som påvirker produktytelsen er utenfor Blueairs kontroll. Kontakt din internettleverandør for å få hjelp.
*

Garantiinformasjon

150

**

***
****

Spesifikasjoner basert på USA-modeller (120 VAC, 60 Hz med partikkelfilter).
CADR viser hvor mye filtrert luft som leveres (luftflyt) av luftrenseren når den kjører på høyeste innstilling, og
hvor bra systemet fjerner tobakksrøyk, støv og pollen fra luften (effektivitet). Testene utføres i henhold til ANSI/
AHAM AC-1. Maksimale CADR i henhold til denne standarden er: Tobakksrøyk: 450 cfm. / Støv: 400 cfm. /
Pollen: 450 cfm.
Luftutskiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i en takhøyde på 2,4 m. For
mindre rom, vil luftutskiftninger per time øke.
Den tilgjengelige elektriske spenningen og frekvensen påvirker strømforbruket til enheten. Strømforbruket
kan derfor skille seg fra angitt verdi.
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www.blueair.com
Blueair AB
Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se
Blueair Inc.
Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com
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Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

