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Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia pr-
zewodu zasilającego lub wtyczki, w przypadku usterek lub 
uszkodzeń innego rodzaju. 
Przewód utrzymywać z dala od gorących powierzchni.
Nie siadać na urządzeniu, nie stawać na nim ani nie 
wspinać się na nie, nie używać jako stolika lub miejsca do 
przechowywania.
Nie kłaść żadnych obiektów na urządzeniu, nie blokować 
wlotów ani wylotów powietrza, nie dopuszczać, aby jak-
iekolwiek przedmioty dostały się do wnętrza urządzenia, 
ponieważ mogą one spowodować porażenie prądem lub 
uszkodzić urządzenie.

Przeznaczenie urządzenia

  UWAGA:
  Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej 
lub umysłowej, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą 
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo.

BEZPIECZEŃSTWO

Ogólne
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa usz-
kodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony 
wyłącznie przez producenta, centrum serwisowe autory-
zowane przez Blueair lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

UWAGA:

Należy podłączyć przewód zasilający dostarczony wraz z 
urządzeniem Pure 411bezpośrednio do odpowiedniego, 
uziemionego gniazda elektrycznego. (Patrz tabliczka zna-
mionowa na urządzeniu).
Nie wolno modyfikować w jakikolwiek sposób wtyczki.
Zawsze przed rozpoczęciem serwisu urządzenia odłączyć 
zasilanie.

OSTRZEŻENIE: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nas-
tąpi, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, 
może doprowadzić do łagodnych lub umiarkowanych obrażeń.

BEZPIECZEŃSTWO

Oczyszczacze powietrza Pure 411 to urządzenia elektryczne. Zaleca 
się przeczytać instrukcję bezpiecznego użytkowania i zastosować 
niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, poraże-
nia prądem lub obrażeń ciała. Ograniczona gwarancja Pure 411 jest 
ważna wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane 
zgodnie z instrukcjami.

Ogólne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa
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PRZEGLĄD SYSTEMU

Przycisk dotykowy

Wylot powietrza

Komora jonowa (optymalizator strumienia powietrza)

Złącze bagnetowe

Wentylator

Silnik

Uchwyt wentylatora

Płytka drukowana

Półka filtru

Okrągła podstawa gumowa

Konstrukcja wewnętrzna

Płyta dolna

Filtr wstępny

Filtr główny (filtr cząstek lub filtr cząstek i filtr węglowy)

Schemat budowy
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UŻYCIE

Umiejscowienie urządzenia
Ustaw urządzenie Pure 411 w pozycji pionowej na podłodze w pokoju. 
Urządzenie powinno stać w miejscu, w którym nie będzie potrącane 
przez żadnego domownika ani zwierzę domowe.

Placing the unit: 

Urządzenie należy umi-
eścić w miejscu 
zapewniającym 
przepływ powietrza do i 
z urządzenia oraz wokół 
niego.

Nie należy umieszczać 
urządzenia w odległości 
mniejszej niż 10 cm od 
innego obiektu. 

Nie należy umieszczać 
urządzenia bezpośred-
nio na miękkich ele-
mentach wyposażenia, 
takich jak pościel lub 
bielizna pościelowa ani 
naprzeciw nich.

Nie należy umieszczać 
urządzenia w pobliżu 
źródeł ciepła, takich jak 
kaloryfery, kominki lub 
piece.

Nie należy umieszczać 
urządzenia w pobliżu 
pomieszczeń mokrych, 
takich jak łazienki czy 
pralnie, gdzie istnieje 
ryzyko  kontaktu z 
wodą.

Nie należy umieszczać 
urządzenia na ze-
wnątrz.

Korzystasz z Pure 411 w sypialni?
Po 5 sekundach światło automatycznie miga.

4 ins

10 cm

Filtr cząsteczek (filtr wymienny)

Filtr cząsteczek + filtr węglowy (filtr wymienny)

Wybór koloru i wzornictwa filtru wstępnego z tkaniny.

W pakiecie z Pure 411

Oczyszczacz 
powietrza Pure 411

Filtr cząstek lub 
filtr cząstek i filtr 
węglowy

Wstępny filtr z tkaniny

Opcja

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I STEROWANIE 
SZYBKOŚCIĄ

Włącz/Niska 
Naciśnij raz, aby 
włączyć urządzenie 
i ustawić szybkość 
zalecaną ze względu 
na zużycie energii.

Średnia
Naciśnij dwukrotnie, 
aby ustawić średnią 
szybkość.

Wysoka 
Naciśnij trzy razy, 
aby ustawić wysoką 
szybkość.

Wyłącz
Naciśnij jeszcze 
raz, aby wyłączyć 
urządzenie.

Lampka na przycisku dotykowym wskaże 
wybraną szybkość.

Ponadto Pure 411 ma funkcję autostartu. 
To oznacza, że w razie awarii zasilania, 
odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej 
lub użycia wyłącznika z timerem, Pure 411 
automatycznie uruchomi się ponownie z 
ustawioną szybkością.

Włączanie/wyłączanie i 
sterowanie szybkością

Wprowadzenie

Podłącz oczyszczacz powietrza 
Pure 411.

Naciśnij przycisk u góry, aby 
włączyć urządzenie. 
Wybierz odpowiednie 
ustawienie szybkości (patrz „ 
Włączanie, wyłączanie i regulacja 
szybkości”)

KONFIGURACJA

1 2

2 31

4
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FILTRY

Funkcje przycisków

Resetowanie alertu filtru 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
przez trzy sekundy, aby 
zresetować alert filtru.

Zmiana filtru 
Kiedy wskaźnik zmieni kolor 
na czerwony (po 6 miesiącach 
eksploatacji), należy wymienić 
filtr główny.

1 2

FILTRY

Filtry
Informacje ogólne

Urządzenie jest dostarczane z jednym filtr wstępny z tkaniny oraz 
filtrem cząstek albo filtrem cząstek i filtrem węglowym. Te filtry usuwają 
następujące zanieczyszczenia:

*Pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona

Filtry cząsteczek pochłaniają:

Filtry cząstek i węglowy pochłaniają wszystkie powyższe zaniec-
zyszczenia, a ponadto:

WAŻNE!  
Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair, aby 
zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i nie utracić pełnego 
zakresu gwarancji. 

KurzPM2.5* 
(cząstki stałe)

Pył Łupież 
zwierzęcy

Pleśń

DymLotne związ-
ki organiczne

Roztocza Bakterie

Zapachy 
kuchenne

Substancje 
chemiczne
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Wyjmij filtr wstępny z 
urządzenia.

Ostrożnie wyjmij 
półkę filtru.

FILTRY

Kiedy wskaźnik 
zmieni kolor na 
czerwony, należy 
wymienić filtr 
główny.

Wyłącz urządzenie i 
odłącz je od prądu.

Wymiana filtru głównego

Wyłącz urządzenie z prądu przed wymianą filtru głównego.

2 3

Ostrożnie naciśnij 
górny cylinder 
i jednocześnie 
obróć go w lewo, 
aby otworzyć 
wewnętrzny zamek 
bagnetowy.

Wyjmij górny cylinder 
z urządzenia.

1

Od czasu do czasu odkurz zewnętrzną stronę filtru wstępnego z tkaniny, 
aby pozbyć się kurzu.

Przed wyjęciem filtru wstępnego z tkaniny odłącz urządzenie od prądu.

Ostrożnie naciśnij 
górny cylinder i 
jednocześnie obróć 
go w prawo, aby 
zamknąć zamek 
bagnetowy.

7

5 64

FILTRY

Odkurzanie lub mycie filtru wstępnego

Ostrożnie naciśnij 
górny cylinder 
i jednocześnie 
obróć go w lewo, 
aby otworzyć 
wewnętrzny zamek 
bagnetowy.

Wyjmij górny cylinder 
z urządzenia.

Wyjmij filtr wstępny z 
urządzenia.

4

Wypierz filtr wstępny 
w pralce zgodnie 
z instrukcjami na 
metce filtru.

Zamocuj filtr 
wstępny w 
urządzeniu.

Podłącz 
oczyszczacz 
powietrza Pure 411.

1 2 3

5 6
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Take good care of your Pure 411 air purifier to ensure that it delivers 
optimal performance.

Ogólne utrzymanie 

Od czasu do czasu można odkurzyć filtr wstępny w celu 
usunięcia kurzu, lub wyprać go w pralce, używając programu o 
niskiej temperaturze.

Wymieniaj filtr główny co sześć miesięcy, zależnie od warunków 
pracy.

Kiedy urządzenie jest otwarte w celu wymiany filtru, odkurz jego 
wnętrze, aby usunąć kurz, który mógł się tam zgromadzić.

Od czasu do czasu przetrzyj górę urządzenia suchą ściereczką 
do kurzu.

Wciśnij półkę filtru na 
miejsce powyżej filtru 
głównego. Półka filtru 
chroni górną krawędź 
filtru głównego przed 
uszkodzeniem. 
Uchwyty filtru 
powinny być 
skierowane w górę.

Złap uchwyty filtru i 
pociągnij w górę, aby 
wyjąć filtr główny z 
urządzenia.

Ustaw nowy filtr 
główny w konstrukcji 
wewnętrznej. 
Uchwyty filtru 
powinny być 
skierowane w górę.

FILTRY

1010

Ostrożnie naciśnij 
górny cylinder i 
jednocześnie obróć 
go w prawo, aby 
zamknąć zamek 
bagnetowy.

Podłącz 
oczyszczacz 
powietrza Pure 411.

Przytrzymaj wciśnięty 
przycisk dotykowy 
przez 5 sekund, aby 
zresetować timer 
wymiany filtru. 
To będzie sygnał dla 
Pure 411, że filtr został 
wymieniony. Kontrolka 
mignie trzy razy, a 
następnie zmieni kolor 
z czerwonego na biały.

7 8 9
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13

Zamocuj filtr wstępny 
na filtrze głównym. 
Filtr wstępny 
powinien zakrywać 
tylko półkę filtru, 
a nie wewnętrzny 
pierścień filtru w 
uchwycie filtru.
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Dane techniczne1 

SPECYFIKACJE

Model Pure 411 urządzenia Blue jest dostępny w różnych kolorach. Barwna tkani-
na działa jako filtr wstępny.

1Podane certyfikowane wartości nominalne dotyczą modeli z filtrem cząsteczek 
dla Pure 411. Użycie innych modeli filtrów Blue może wpłynąć na te wartości.

²Liczba wymian powietrza na godzinę została obliczona dla pomieszczenia o 
zalecanej wielkości, przy założeniu, że sufit znajduje się na wysokości 2,4 m. W 
mniejszych pomieszczeniach liczba wymian powietrza będzie większa.

3Zależnie od jakości powietrza w danym miejscu zalecany sześciomiesięczny 
okres eksploatacji filtru można wydłużyć.

Wielkość pomieszczenia: 15 m²  (161 sq. ft.)

Tempo dostawy świeżego  Dym  Kurz  Pyl 
powietrza cfm  105  120  120
 m3/h  180  200  200 
 
Wskaźnik wymiany filtru: Tak

Timer Włącz/Wyłącz:  Nie

Szybkości: 1-2-3-wył.

Wymiary: Wysokość:   425 mm (16.7 in)
 Szerokość: 200 mm (7.8 in)
 Głębokość:   200 mm (7.8 in)
 Waga: 1.52 kg (3.35 lbs)

Szybkość przepływu powietrza  60 - 200 m3/h (35 - 120 cfm)

Wymiana powietrza 2 5 na godzinę (pomieszczenie 15 m2)

Zużycie energii  1.5 - 10 W

Poziom hałasu  17 - 46 dB(A)

Średni okres eksploatacji filtru  six months3

Gwarancja  Przepisy lokalne
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Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981

www.blueair.com
www.blueair.com/contact-us

Blueair AB
Karlavägen 108 
115 26 Stockholm 
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00

Blueair Inc.
Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247

Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli - 110021
Tel: +91 11 4606 7121
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