
Blueair Pro 
Användarmanual



Innehåll 
 

Välkommen 4

Blueair Pro Series luftrenare 5

Hur du bäst drar nytta av ditt  
Blueair-system  6

Kom igång 7

Inställningar 8

Skötsel och underhåll 10

Hur det fungerar 11

Att byta filter 12

Lägg till Carbon+ Filter 14

Filter 15

Air Intelligence Module 16

Pro M

Pro L

Pro XL

Omsorgsfullt 
utvecklad   
i Sverige 



Svensk Blueair Pro Series    4 Svensk Blueair Pro Series    5

Tack för ditt köp av en Blueair Pro luftrenare. 
HEPASilent™-teknologin och filtertekniken gör 
den till vår mest avancerade luftrenare hittills. 
Den är dessutom anmärkningsvärt enkel att 
installera. Sätt i sladden, tryck på knappen och 
låt den friska luften flöda. 

Håll dina filter fräscha
Changing filters according to the replacement 
schedule keeps your Blueair Pro in tip-top form.  

Utöka din garanti
Fyll i och skicka in garantisedeln till Blueair idag 
för att utöka din begränsade garanti

Håll även planeten frisk
Maximal effekt, minimalt avtryck. Din Blueair Pro 
kan återvinnas för ett evigt liv. 

The Blueair Pro  
Air Purifier 

Handtag

Luftintag för 
Air Intelligence
Module 

 
Luftintag

 
Kontroller

 
Utflöde för  
renad luft

Indikatorlampa 
för körning

Hölje av  
galvaniserad  

plåt

Välkommen  
till Blueair 
Pro-familjen

FRAMSIDA

BAKSIDA
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Kom  
igång 

Allmänna säkerhetsinstruktioner
Luftrenaren Blueair Pro Series är en elektrisk 
apparat. Vänligen läs säkerhetsinstruktionerna 
innan användning och vidtag nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för att minska risken för 
brand, elstöt och skada. Blueairs begränsade 
garanti gäller enbart om enheten används i 
enlighet med dessa instruktioner. 
 Denna enhet är inte avsedd att användas av 
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, 
sensoriska eller mentala förmågor eller med bris-
tande kunskap om de inte har fått handledning eller 
instruktioner avseende användningen av någon 

ansvarig för deras säkerhet. 
 Barn bör hållas under uppsikt för att sä-
kerställa att de inte använder apparaten som 
leksak. Skadas strömsladden måste den bytas 
ut av tillverkaren, servicekontoret eller motsva-
rande kvalificerad verkstad för att undvika risk 
för fara.  
 
Placering 
Placera enheten på en plats där luft cirkulerar fritt in, 
ut och runt enheten. Minsta avstånd från ett annat 
föremål är 10 cm. Använd enbart originalfilter från 
Blueair.  

Placera inte enheten:

Direkt på eller mot mjuka material,
såsom överkast eller gardiner 

Nära värmekällor såsom element,  eld-
städer eller ugnar,

Utomhus

Nära våtutrymmen som badrum eller 
tvättstugor där den kan komma I kontakt 
med vatten. 

Hur du bäst   
drar nytta av ditt 
Blueair System
Det är enkelt att använda ett Blueair-system. 
Se bara till att din enhet är rätt dimensionerad 
för storleken på ditt rum och byt ut filtren enligt 
rekommendation. På samma sätt som en luft-
konditionering kan kyla eller värma upp en viss 
mängd volym luft, så har alla luftreningssystem 
begränsningar på hur mycket  luft de kan rena. 
Följ dessa enkla riktlinjer för bästa resultat. 

Stäng fönstren
Normalt öppnar du inga fönster en varm 
sommardag och förväntar dig att luftkonditio-
neringen fungerar effektivt – du hade känt hur 
den varma luften hade kommit in och den svala 
strömmat ut. Även om du inte kan se när luft 
strömmar ut och in så fungerar det på samma 
sätt med din luftrenare. 

Stäng dörrarna
Du kan stänga för delar av ditt hus för att ett 
element ska värma mer effektivt. På samma 
sätt får du bäst resultat om du stänger alla dör-
rar in till det rum där du har ditt system. 

Ha systemet igång dygnet runt
Bäst resultat får du om du låter din Blueair-enhet 
vara igång 24 timmar om dygnet, alla dagar. 
Genom att låta enheten alltid vara igång 
säkerställer du att ett kontinuerligt flöde av ren, 
filtrerad luft cirkulerar genom rummet. Syste-
men från Blueair är designade för extremt låg 
energiförbrukning. En luftrenare från Blueair drar 
ungefär lika mycket ström som en glödlampa 
(beroende på enhet och drifthastighet).  

Denna symbol på produkten eller dess förpackning visar att produkten inte får hanteras som 
hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till Blueair eller en insamlingsplats för återvinning av 
elektronikavfall. Genom att säkerställa att denna produkt återvinns på rätt sätt så hjälper du till att 
skydda mot potentiellt negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars kan uppstå vid felak-
tig avfallshantering av denna produkt.  

För att minska risken för elstötar har denna utrustning en jordad kontakt som enbart passar i jorda-
de eluttag. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera 
ett jordat uttag. Manipulera inte kontakten på något sätt.
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Inställningar 
 

Koppla in strömkabeln i det nedsänkta strömut-
taget i enhetens botten och koppla in kabelns 
andra ände i ett vägguttag. Det rekommenderas 
att enheten ställs in på maximal hastighet för en 
snabb första rengöring, vid användning dagtid 

och för väldigt förorenad luft. Efter ett par mi-
nuter kan hastigheten anpassas till önskad nivå. 
Minimal hastighet rekommenderas normalt sett 
för användning under natten.

A. Displayfunktion utan Air Intelligence 
Module

Displayen är vilande. Sätt på din Blueair luftrenare genom att trycka på 
PLUS-knappen. En blå markering visas mellan 
knapparna. 

Ställ in hastigheten från 1 till 3 genom att använda knap-
parna PLUS och MINUS.

Stäng av luftrenaren genom att trycka på MINUS-knappen 
när enheten körs på lägsta hastigheten. 

När det är dags att byta filter så lyser en röd filterby-
te-lampa

När enheten körs släcks displayen långsamt ner efter 30 sekunder. 
När du trycker på någon av knapparna aktiveras displayen igen. 

B.Displayfunktion med Air Intelligence 
Module

För att aktivera automatisk drift, tryck på PLUS-knappen 
när enheten körs på hastighet 3. Ordet AUTO  visas, och de 
två sensorerna för luftkvalitén kommer att anpassa hastig-
heten beroende på luftens föroreningsnivå.
 
Tryck på MINUS-knappen för att återgå till manuell drift. 

När det är dags att byta filter så tänds en röd 
filterbyte-lampa. 

Air Intelligence Module krävs. För installation och underhåll 
av Air Intelligence Module, vänligen se sida 16, ” Air Intelli-
gence Module”. 

Sätt på din Blueair luftrenare genom att trycka på 
PLUS-knappen på enheten. En blå markering visas mellan 
knapparna.  

Ovanför den blå markeringen indikerar två stapelkolumner 
nivåerna på luftburna partiklar (PM2.5) och gasformiga 
föroreningar (GAS). En (1) markering (grön) indikerar en låg 
nivå på partiklar eller gasföroreningar. 

Tre markeringar (grön, gul och röd) indikerar hög nivå på 
partiklar eller gasföroreningar och hastigheten bör ökas 
eller enheten sättas i automatisk drift. 

Stäng av luftrenaren genom att trycka på MINUS-knappen 
när enheten körs på lägsta hastigheten. 

Observera: under de första fem minuterna av drift kalibreras sensorerna och Air 
Intelligence Module indikerar höga nivåer av både partiklar och gasföroreningar.
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En luftrenare från Blueair står för hög kvalité på 
design, material och montering. Vi rekommen-
derar regelbunden rengöring för att bevara din 
enhet i bästa skick. Enheten ska kopplas bort 
från vägguttaget innan rengöring.

Dammsug luftintagsgrillen från insidan i 
samband med att du byter filter

Torka av enhetens utsida med en mjuk, ren 
och fuktad trasa. 

Använd aldrig bensin, kemiska lösningsme-
del eller frätande material, då dessa ämnen 
kan skada ytan.  

Se till att inte främmande föremål kommer in 
i öppningar för luftintag eller utblås. De kan 
medföra stötar eller skada på enheten. 

Försök inte själv reparera eller justera någon 
av de elektriska eller mekaniska funktionerna 
på din Blueair-enhet. Kontakta butiken eller 
Blueair för information om garanti. 

Luft passerar genom en joniseringskammare 
där partiklar laddas elektriskt. Partiklarna 
fastnar sedan i HEPASilent™-filtret. Den renade 

luften, som är praktiskt taget fri från förorening-
ar, cirkulerar ut i rummet igen.

Hur det  
fungerar 

Skötsel och  
underhåll 
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Att byta  
filter 

Stäng av enheten och öppna 
luftintagsluckan genom att dra i övre 
kanten. Luftintagsluckan finns till 
höger sett från enhetens framsida.  

Filtret är monterat i formen av ett V. 
Två flikar sticker ut på sidorna. 

Tryck samman filtersidorna med 
hjälp av flikarna. 

Dra försiktigt ut det smutsiga filtret. 

1 2 43

Tryck försiktigt in det nya filtret. Sätt tillbaka luftintagsluckan. Sätt på 
enheten. 

6

Tryck ut de två filtersidorna med 
hjälp av flikarna. 

7 8

För Blueair Pro L och XL: upprepa 
steg 2-7 för alla filterpaket. 

Innan du börjar byta filter, 
stäng av enheten och dra 

ut kontakten ur  
vägguttaget.

 
 

Håll ihop de två filtersidorna och 
placera det nya filtret i enheten med 
hjälp av ledarna i toppen och botten 
av filterhållaren. 

5

Koppla in strömsladden och slå på 
apparaten. Tryck och håll nere den 
röda filterbyteslampan i tre sekunder. 
Den blinkar och slocknar därefter. 

9
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Den patenterade HEPASilent™-teknologin gör 
att Blueair Pro Series är otroligt tyst. Vid leverans 
är ett HEPASilent™-filter redan installerat. 
Partikelfilter. Ett partikelfilter tar bort damm, 
pollen, bakterier, djurhår, mögelsporer och 
andra luftburna partiklar. Partikelfiltret är tillverkat 
av polypropylen som mekaniskt filtrerar bort 
luftburna partiklar. För att maximera filtrets effek-
tivitet laddas partiklarna negativt av Blueair-en-
heten innan de når filtret
SmokeStop™-filter. Ett kombinerat partikel- och 
aktivt kolfilter tar bort föroreningar i gasform, som 
tobaksrök och andra VOC:er (flyktiga organiska 
föreningar, exempelvis från inomhusfärg och kemi-
kalier). Att addera aktivt kol till ett filter kan påverka 
luftflödet och CADR (clean air delivery rate). En nå-
got obehaglig lukt från kolet kan förnimmas första 
gången filtret används; detta försvinner snabbt.

Carbon+ Filter. Ytterligare ett aktivt kolfilter-
steg kan monteras i Blueair Pro Series som 
komplement till det huvudsakliga HEPASilent™ 
partikelfiltret eller SmokeStop™-filtret. Det ger 
extra skydd mot luftburna föroreningar såsom 
formaldehyd, svaveldioxid och flyktiga organiska 
föreningar.

För bästa funktion rekommenderar Blueair 
att du byter ut filtren efter sex (6) månaders 
användning.  

Vi erbjuder ett bekvämt abonnemangsprogram 
(Filter Subscription Program) i vissa länder. Kon-
takta din lokala butik eller Blueair för att få reda 
på huruvida programmet är tillgängligt för dig

 VIKTIGT! Använd enbart äkta Blueair-filter för 
att säkerställa att din enhet fungerar korrekt och 
för fullständig täckning av garantin.  

Installera  
Carbon+ Filter 

Filter 
 

Håll filtersidorna stängda och för 
försiktigt in Carbon+ Filter i enheten.

Tryck ut sidorna mot huvudfiltret Snäpp fast Carbon+ Filter till huvud-
filtrets ramflik. 

1 2 3

Ägarens minneslapp
Denna produkts modell- och serienummer finns på produktens undersida. Anteck-
na dem i utrymmet nedan och spara för framtida behov. 

Modellnummer Butikens namn  

 

Serienummer Butikens adress 

 

Inköpsdatum  TelefonnummerWhile the unit is running, the display will slowly disappear after 30 seconds.  
To activate the display again, simply touch one of the buttons.
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Underhåll av Air Intelligence Module
Ta bort modulen från enheten. 

Använd en dammsugare för att försiktigt 
rengöra luftintaget framför gassensorn.

Använd en fuktad bomullsduk för att rengöra 
dammsensorns lins. Använd en torr bom-
ullsduk för att torka torrt när linsen är ren. 
Använd inte alkohol för att rengöra linsen. 

Sätt tillbaka modulen.

Air Intelligence  
Module 

 
 

Genom att lägga till en Blueair Air Intelligence 
Module kan Blueair Pro Series kontinuerligt 
övervaka och rapportera om den omgivande 
luftkvalitén genom marknadsledande sensorer 
för partiklar och gas. Enheten kan också köras 

i automatisk drift, där hastigheten ställs in auto-
matiskt efter vad sensorerna detekterar. 
 Besök www.blueair.com för information om 
din närmaste butik om du vill uppgradera din 
Blueair Pro med en Air Intelligence Module.

Dra ut lockattrappen som sitter i 
modulhållaren. 

För in Air Intelligence Module i mo-
dulhållaren. 

För in filterpaketet och sätt tillbaka 
luftintagsluckan. 

1 2 3

Hur man tar bort det övre filterpaketet: se Att byta filter steg 1-4. 

 
Dammsensorns lins

 
Luftintag för gassensor
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Blueair grundades med idén om att alla ska  
kunna njuta av ren inomhusluft hemma och på 
arbetsplatsen. Vi har blivit en internationell led-
are på att ta bort föroreningar i inomhusluft, ner 
till de minsta partiklarna, tack vare vårt fokus på 
forskning och innovation. Våra hälsofrämjande 
produkter arbetar tyst och förbrukar väldigt lite 
energi under tiden som de snabbt renar luften 
och tar bort allergener, astmaframkallande 
medel, virus, bakterier och andra luftburna 
föroreningar. 
 För oss är ren luft är en grundläggande 
mänsklig rättighet och det är därför som vi 
utvecklar världens bästa luftrenare. Blueair – 
utvecklas med största omsorg i Sverige.

Blueair Pro  
Professionell 
prestanda i 
högklassig stil

PRO_SE_UM_Rev.01PRO_SE_UM_Rev.01



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 (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 
 
 

Blueair Inc.
Suite 1900  
100 N LaSalle Street 
Chicago  
IL 60602
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com 
 
 

Blueair India
Embassy of Sweden 
Nyaya Marg
Chanakyapuri  
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

www.blueair.com


