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Hereby, Blueair AB, declares that the radio equipment types in the above table is in compliance with 

Directive 2014/53/EU. 

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 

www.blueair.com/customer-support

Product name: Model number: Model number: 

10-models  100-127VAC 220-240VAC

7410i 7411371000 7421371000

7710i 7711371000 7721371000

40-models

7440i 7412371000 7422371000

7740i 7712371000 7722371000

70-models

7470i 7413352000 7423352000

7475i 7413352000 7423352000

7770i 7713352000 7723352000

7775i 7713352000 7723352000

Blueair HealthProtect™ 7400/7700 Series

http://www.blueair.com/customer-support
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Note: There may be local variations of these models.

http://www.blueair.com
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Blueair HealthProtect™
Blueair HealthProtect™ air purifiers are available in three models, the 10-models, the 
40-models and the 70-models. All models are Wi-Fi enabled, have a GermShieldTM function  
to prevent bacterial growth, pre-filters and a main filter to purify air. 

All HealthProtect™ models have control functions and built in sensors. The 40-models and 
the 70-models have additional indications for air quality data. The 40-models have a display 
for particulate matter data. The 70-models have a dynamic screen control, with additional 
functions for particles, gases (tVOC), temperature, relative humidity and filter lifetime. 

You can change the air purifier settings at any time, using the control panel on the air purifier 
or remotely using the Blueair app. Additional functions are available for all models through  
the Blueair app.

Recommendations for best performance
• Use the air purifier in a room that does not exceed the room size recommendation.
• Place the air purifier in a location where air can circulate freely in, out and around  

the air purifier.
• Do not place the air purifier closer than 10cm to another object.
• During operation, keep doors and windows in the room with the air purifier closed.
• Run the air purifier 24 hours per day with the GermShieldTM function on.
• Only use genuine Blueair filters.
• Change the main filter when the filter replacement indicator appears on the control 

panel.
• Follow the maintenance instructions in this user manual.

Blueair air purifiers are mainly composed of a motor, a fan and a filter. The air purifier 
removes contaminants from the air in a room to improve indoor air quality.



7

A

I

J

H

G

B

C

E

F

D

A Control panel G Pre-filters

B Handle H Filter door

C Air outlet I Main filter

D Air quality sensor inlets J Fan and motor

E Air inlet K Power cable (not in picture)

F Feet and wheels L User Manual (not in picture)
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Safety instructionsSafety instructions
Blueair HealthProtect™ air purifiers are electrical appliances for 
indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk 
of fire, electric shock or injury.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Always disconnect the appliance from the power supply before 

maintenance.
• Do not alter the power plug in any way and do not attempt to open 

or service the appliance yourself. Service must be done by the 
manufacturer, service agent or similarly qualified person using only 
genuine Blueair spare parts.

• Ensure that the power cable and the power plug are not at risk 
of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must 
always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly 
qualified person.

• If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect 
it from the power supply and contact Blueair.

• The power plug must be firmly inserted in the power socket.
• When disconnecting the unit from the power supply, do not pull 

the power cord, pull the power plug.
• Use the grounded power cable provided with your Blueair air 

purifier to plug directly and firmly into an appropriate, grounded 
electrical outlet. Refer to the rating label on your appliance.
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• Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating 
label on your appliance. 

• Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into 
the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.

• Do not use the included power cord for anything else but the 
appliance.

• Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets 
as this can cause electric shock or damage the appliance. 

• Do not place any objects on top of or directly against the 
appliance. 

• Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
• Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance 

from heated surfaces and open fire.
• Keep the appliance and power plug away from water and other 

liquids.
• Keep the appliance and power plug away from chemicals such as 

pesticides and deodorants.
• Place the appliance on the floor. The appliance must be placed 

on a stable surface.
• Do not use the appliance outdoors or in wet environments such 

as bathrooms, laundry rooms or pool areas. 
• Cleaning and maintenance shall not be made by children without 

supervision.
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Get started

Plug into the power supply

Step 1
Open the filter door, pull out the main filter 
and remove the protective wrapping.

Step 1
If your air purifier has 
a removable power 
cable, plug the cable 
firmly into the power 
cable socket on the 
air purifier. 

Connect to the Blueair app

Step 1
Download the Blueair app from the App 
store or Google play.

Step 2
Open the Blueair app and follow the 
instructions to connect the air purifier.

Connecting the air purifier to the Blueair app allows you to control the air purifier and change 
the settings remotely. The app adds additional functions to the air purifier.

Step 2
Plug the power cable 
into a grounded wall 
outlet.
Step 3
Press the On/Off 
button to turn the 
air purifier on.

Step 2
Put the main filter back into the air 
purifier and close the filter door.

See section Filters for more information regarding filter handling. 

Tip! Store any excess cable length in the cable winder under the air purifier.

Note! For some markets, the air purifier is equipped with a fixed power cable due to 
regulatory requirements.
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Control panel

Air quality data

40-models

70-modelsControls

Air quality information

All HealthProtect™ models have controls, a filter indicator and air quality information. 
The 40-models and the 70-models have additional indications for air quality data. 
The 40-models have a display for particulate matter data. The 70-models have a dynamic 
screen control, with additional functions for particles, gases (tVOC), temperature, relative 
humidity and filter lifetime.

Filter indicator

< <

999
PM2.5

< <
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On/Off Auto mode Airflow speed Wi-FiGermShieldTM

Controls
Control the air purifier using the buttons on the control panel or by using the Blueair app.

On/Off 

Press to turn On or Off.

Note! Wi-Fi, sensors and the GermShieldTM function continue to be in operation when the air 
purifier is turned off. 

In auto mode the air purifier automatically controls the airflow based on air quality 
information from the sensor. 

Press to Activate or Deactivate.

Auto mode 

Indicators 10-models/40-models

Status White light
On. 

Status No light
Off.

Status checkmark
On. 

Status cross
Off.

Indicators 70-models
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Airflow speed 
Available airflow speed options are: 1, 2, 3 and 0.

Speed:

Indicators 10-models/40-models Indicators 70-models

Press to switch between the different airflow speeds.

031 2

GermShieldTM

The air purifier has a GermShieldTM function that activates when a germ-prone environment 
is detected. The 70-models have an additional indicator on the screen for showing when the 
GermShieldTM function is in operation. 

Indicators 10-models/40-models

Press to Activate or Deactivate. 

Status White light
On.

Status No light
Off.

Indicators 70-models

Status checkmark
On.

Status cross
Off.

Note! When GermShieldTM is activated, a light draft can come from the air purifier when 
detecting a germ prone environment. 
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See the Blueair app for further information regarding Wi-Fi connection.  
For support, visit www.blueair.com/customer-support

Wi-Fi Connection 

Press for >15s to turn Wi-Fi on or off.

Button

Indicators (10-models and 40-models) 

Indicators LCD screen (70-models) Indicators Buttons (70-models)

Status No light
Wi-Fi functionality Off.

Status White fast “blinking” light
Failed to connect.

Status White light
Connected to Wi-Fi network.

Status White light
Connected to Wi-Fi network.

Status White fast “blinking” light
Connection error.

Status Green checkmark 
On.

Status Red cross 
Off.

Status White “pulsating” light
Wi-Fi On, ready for onboarding.

Status dimmed light
Wi-Fi functionality Off.

Status White “pulsating” light
Wi-Fi On, ready for onboarding.

Status Red exclamation 
Connection error.

A Wi-Fi function is available on all models and allows the air purifier to connect to the Blueair 
app and to receive functional updates. If you do not wish to be connected to Wi-Fi, press the 
Wi-Fi button to disable the Wi-Fi function.

http://www.blueair.com/customer-support
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See Troubleshooting for more information on filter indicators.

Status Filter replacement
No lifetime left of the filter.

Status No filter
No filter detected.

Status Filter warning
Cannot detect a Blueair filter.

Status Filter replacement
No lifetime left of the filter.

Indicators (10-models and 40-models) Indicators (70-models)

Filter indicator

Status New filter
Filter change completed.

The air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on usage and sensor 
readings, and indicates when it is time to replace the filter. 

Status Filter replacement “blinking”
Cannot recognize a Blueair filter
/No filter detected.

Category indicators (70-models)

Particle data

Temperature

Relative humidity

Gas data

Filter lifetime

The categories of the different functions are indicated on the top of the screen - press the 
buttons on the control panel or on the left and right arrow to view the data for the chosen 
category. 

PM1
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Air quality information
The air quality levels for particulate matter (PM) and gases (tVOC) are indicated using a color 
scale on the control panel. 

See the Blueair app for further information regarding air quality.

Particulate matter indicator Gases (tVOC) indicator 

The air quality indicator bar for particles will show the highest pollution level out of PM1, 
PM2.5 and PM10. 

Indicators

Air quality level

Particulate matter, particles with 
diameter of size 1 micrometer or 
less.

Particulate matter, particles with 
diameter of size 10 micrometers or 
less.

Volatile organic compounds, 
gases found in both outdoor 
and indoor air.

Particulate matter, particles 
with diameter of size 
2.5 micrometers or less.

PM1 

PM10 VOC

PM2.5 

Very Polluted

Good
Moderate
Slightly Polluted

Excellent
Data not available
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The 40-models have an additional display that shows measured values for PM1, PM2.5 and 
PM10. Press the left or right arrow to switch between the different particulate matter sizes. 

Air quality data 40-models and 70-models

Indicators

Status Air quality 
Value of 18 μg/m3 for PM2.5.

Value

Particulate matter size

999
PM2.5Category

Value

Status bar
Active functions

The 70-models have a dynamic screen control that shows additional values and statuses for 
different categories, and have additional indications to show active functions.
Press the left or right arrow to switch between the different categories.
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36%

17˚C

Temperature indicator

Relative humidity indicator

Category Temperature 
Value of 17 degrees Celsius/63 degrees Fahrenheit in the room. 

Category Relative humidity 
Value of 36% in the room.

The room temperature is indicated on the screen. Press the left or right arrow to switch to 
the Temperature category page.

The relative humidity of the room is indicated on the screen. Press the left or right arrow to 
switch to the Relative humidity category page.

The air quality data for particles are indicated on the screen. Press the left or right arrow to 
switch to the Particle data category page. The screen shows measured values for PM1, PM2.5 
and PM10, with its related air quality information indicated in the status bar.

Particle data indicator

Category PM1
Value of 5 μg/m3.
Status Excellent air quality.

Category PM2.5
Value of 15 μg/m3.
Status Good air quality.

Category PM10
Value of 55 μg/m3.
Status Moderate air quality.

Loading data
/No data available.

See the Blueair app for more information.

PM2.5

15
PM1

5

PM10

55



19

Gas data indicator

Category Gas data
Value of air quality levels for gases (tVOC) in the room over time.
Status Excellent air quality.

The air quality data for gases (tVOC) is indicated on the screen. Press the left or right arrow to 
switch to the Gas data category page. The screen shows the different sensor readings of gases 
over time.

Filter lifetime indicator

90% 9%

The remaining lifetime of the filter is indicated on the screen. Press the left or right arrow to 
switch to the Filter lifetime category page. The air purifier will count down from 100% with a 
new filter, and indicate when it is time to change filter. 

Category Filter lifetime
Value of 90% left of the 
filter.
Status bar counting down.

Category Filter lifetime
Value of 9% left of the 
filter.
Status bar counting down.
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Blueair filter subscription program
Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription 
program. (Not available in all markets)

Clean the pre-filters
For best performance, clean the pre-filters regularly.

Step 1
Push the left or right side 
frame indent of the air 
purifier to release the 
pre-filter.

Step 3
Clean the pre-filter, by 
wiping with a dust cloth 
or vacuuming with a soft 
brush attachment.

Step 5
Push the pre-filter to lock 
it in position.

Step 2
Pull out the pre-filter from 
the slot.

Step 4
Place the pre-filter back 
into the slot.

Filters
The air purifier is delivered with two pre-filters and one SmartFilter installed. The filters purify 
the air from both particles and gases. For best performance, clean the pre-filters regularly 
and change the main filter when the air purifier indicates filter change. To find the correct 
main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. 
The model number of your air purifier can be found on the rating label on the air purifier. 

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before 
changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

http://www.blueair.com
http://www.blueair.com
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The air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on usage and sensor 
readings, and indicates when it is time to change filter. The recommended time for filter 
change is between 6-12 months depending on the indoor conditions. 
A filter replacement indicator appears on the control panel when it is time to change filter. 

Change the main filter 

Step 1
Open the filter door.

Note! The air purifier 
will turn off when the 
filter door is opened.

Step 3
Note! Remember to 
remove the protective 
plastic from the new 
main filter before use.

Insert the new main 
filter.

Step 2
Remove the old main 
filter by pulling gently 
on to the two tabs. 

Close the main filter 
to seal the pollutants 
inside.

Step 4
Close the filter door.

Note! The filter door 
needs to be closed for 
the air purifier to start 
again.

Filter replacement indicator 
(10-models and 40-models) 

Filter replacement indicator 
(70-models) 

Important! Use only original Blueair filters suitable for the model to ensure proper function 
and performance of the air purifier, and to qualify for full warranty coverage.
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Move the air purifier

Cable winder

The air purifier has feet and wheels to enable moving.

Important! 
• Unplug the air purifier before moving it.
• Make sure that the filter door on the air purifier is securely 

closed.
• Move the air purifier by holding onto the handle at the top 

of the air purifier with two hands. 
• Move the air purifier by tilting it backwards and rolling it on 

its wheels.

The air purifier has a manual cable winder to store away any excess cable length. The cable 
winder is at the bottom of the air purifier. Store any excess cable by wrapping it around the 
cable winder.
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Care and maintenance
General
• Disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.
• Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric 

shock or damage the air purifier.
• Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may 

damage the air purifier. 
• Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to power.
• Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable. 

Cleaning
• Clean the pre-filters by wiping with a dust cloth or vacuuming with a soft brush 

attachment.
• Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
• Open the door, clean the inside of the door with a soft, clean cloth. 
• Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment.
• Vacuum the inside of the air purifier with a soft brush attachment. 
• Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
• Clean the sensor when changing the main filter.

Air quality sensor
The inlet for the air quality sensor is located on the side of the 
air purifier. Vacuum the inlet with a soft brush attachment.
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Troubleshooting

For further support, please visit www.blueair.com/customer-support

Trouble Possible cause Action

The air purifier does not work. The power cable is not connected to 
the power supply.

Connect the power cable to the 
power supply.

The filter door is not closed on the air 
purifier.

Gently close the filter door 
completely.

The connection is not working. The Wi-Fi does not meet the 
requirements of the device.

Contact Blueair customer service.

The Blueair app does not have an 
updated version or have a temporary 
bug.

Check for updates. 

The Blueair app has user account 
issues.

Contact Blueair customer service.

The air purifier is indicating that no 
data is available.

The sensor values are updating. Wait 30 seconds for update.

Disconnect the power cable from the 
wall outlet and wait approximately 
five seconds before reconnecting the 
power cable.

The filter indicator is blinking on 
the control panel and/or the air 
purifier has reduced airflow speed 
/or a filter warning is indicated on 
the screen.

The main filter, or an original Blueair 
filter, is not detected.

Insert a main filter and/or check it is 
inserted properly in the air purifier.

Change to an original Blueair filter.

The buttons on the control panel 
are blinking when pressed or the 
display indicates Child lock (not on 
all models).

The Child lock function is activated. Turn off Child lock in the Blueair app.

The air purifier have lost Wi-Fi 
connection and Child lock is 
activated in the app.

- Disconnect the power cable from the 
wall outlet and wait approximately 
five seconds before reconnecting the 
power cable.

http://www.blueair.com/customer-support
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Warranty information
The Blueair Limited Warranty applies only if the air purifier is installed, used and maintained 
according to the instructions in this manual. 

For warranty conditions visit www.blueair.com/warranty

Warranty and returns
If you purchased the air purifier at one of our authorized retailers, please contact the same 
store to request assistance.

Help and support
If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local 
Blueair retailer.
 
To contact Blueair for personalized support, please visit www.blueair.com/customer-support

This air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter may be 
recycled as plastic. If you have questions regarding the disposal and recycling of this air 
purifier, please contact your local recycling facility for availability or Blueair dealer and ask 
for the correct method of recycling.

Disposal and recycling

The crossed-out waste bin symbol on the appliance or on its packaging means that 
at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from 
ordinary household wastes.

http://www.blueair.com/warranty
http://www.blueair.com
http://www.blueair.com/customer-support


26

Specifications
7400-series 7700-series

Input voltage, Frequency 100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz 100-127VAC/220-240VAC, 50/60Hz

Power consumption1 43W 72W

Operating frequency 2402–2480 MHz, 13.56 MHz 2402–2480 MHz, 13.56 MHz

Output power Max 5mW Max 5mW

Sound level (min-max)2 25dB(A)-45dB(A) 27dB(A)-55dB(A)

Recommended room size3 38 m2 62 m2

CADR Smoke3 455 m3/h 735 m3/h

CADR Dust3 465 m3/h >675 m3/h

CADR Pollen3 475 m3/h 735 m3/h

1 According to IEC 60335-1:2010 
2 Sound pressure according to GB4214.1-2017
3 According to ANSI/AHAM AC-1-2019





A Blueair AB kijelenti, hogy a fenti táblázatban megadott típusú sugárzó berendezések megfelelnek 
a 2014/53/EU irányelvnek. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: 
www.blueair.com/customer-support

Termék neve: Típusszám: Típusszám: 

10-es modellek  100-127VAC 220-240VAC

7410i 7411371000 7421371000

7710i 7711371000 7721371000

40-es modellek

7440i 7412371000 7422371000

7740i 7712371000 7722371000

70-es modellek

7470i 7413352000 7423352000

7475i 7413352000 7423352000

7770i 7713352000 7723352000

7775i 7713352000 7723352000

Blueair HealthProtect™ 7400/7700 sorozat

http://www.blueair.com/customer-support
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Blueair HealthProtect™
A Blueair HealthProtect™ légtisztító három modellben áll rendelkezésre: a 10-es modellek, 
a 40-es modellek és a 70-es modellek. Minden modell Wi-Fi-képes, GermShieldTM funkcióval 
rendelkezik a baktériumok szaporodásának megelőzéséhez, előszűrőkkel és főszűrővel a 
levegő tisztításához. 

Minden HealthProtect™ modell vezérlő funkciókkal és beépített érzékelőkkel rendelkezik. 
A 40-es és a 70-es modellek további jelzéseket adnak a levegőminőségi adatokra vonatkozóan. 
A 40-es modellek kijelzőn mutatják a szilárd részecskék adatait. A 70-es modellek további 
funkciókkal ellátott dinamikus képernyővezérléssel rendelkeznek a részecskék, gázok (tVOC), 
hőmérséklet, relatív páratartalom és a szűrő élettartamának tekintetében. 

A légtisztító beállításait bármikor módosíthatja a légtisztító kezelőpaneljéről, vagy távolról a 
Blueair alkalmazással. A Blueair alkalmazáson keresztül minden modellhez további funkciók 
érhetők el.

Ajánlások a lehet legjobb teljesítmény érdekében
• Olyan szobában használja a légtisztítót, amelynek mérete nem nagyobb, mint a javasolt 

helyiségméret.
• Olyan helyre tegye a légtisztítót, ahol a levegő szabadon keringhet be, ki és a légtisztító 

körül.
• Ne helyezze a légtisztítót 10 cm-nél közelebb egy másik tárgyhoz.
• Működés közben tartsa az ajtókat és ablakokat zárva a légtisztítóval ellátott szobában.
• A GermShieldTM funkció bekapcsolt állapotában napi 24 órán keresztül működtesse 

a légtisztítót.
• Csak eredeti Blueair szűrőket használjon.
• Cserélje ki a fő szűrőt, amikor a szűrőcsere kijelző megjelenik a kezelőpanelen.
• Kövesse a felhasználói kézikönyvben található karbantartási utasításokat.
A Blueair légtisztítók főként egy motorból, ventilátorból és szűrőből állnak. A légtisztító 
eltávolítja a szennyeződéseket a szoba levegőjéből a beltéri levegőminőség javítása érdekében.
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A Kezelőpanel G Előszűrők

B Fogantyú H Szűrőajtó

C Levegőkivezetés I Főszűrő

D Levegőminőség-érzékelő bevezetések J Ventilátor és motor

E Levegőbevezetés K Tápkábel (nincs a képen)

F Lábak és kerekek L Felhasználói kézikönyv (nincs a képen)
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Biztonsági utasításokBiztonsági utasítások
A Blueair HealthProtect™ légtisztítók kizárólag beltéri 
használatra készült elektromos készülékek. Tegye meg a szükséges 
óvintézkedéseket a tűz, áramütés és sérülések veszélyének 
csökkentése érdekében.
• Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 évesnél idősebb 

gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű 
személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek 
tapasztalattal és ismeretekkel, ha a biztonságukért felelős 
személy felügyeli őket vagy ad utasításokat a számukra a készülék 
biztonságos használatáról, és megértik a fennálló veszélyeket.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
• Karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját 

a tápegységről.
• Ne változtassa meg a hálózati csatlakozót semmilyen módon, és 

ne kísérelje meg saját maga felnyitni vagy szervizelni a készüléket. 
A szervizelést a gyártónak, a szervizállomásnak vagy a hasonlóan 
képzett személynek kell elvégeznie kizárólag eredeti Blueair 
pótalkatrészek használatával.

• Ügyeljen arra, hogy ne álljon fenn a tápkábel és a hálózati 
csatlakozódugó sérülésének veszélye. A veszély elkerülése 
érdekében a sérült tápkábelt mindig a gyártónak, a szerviznek vagy 
a hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

• Ha a készülék sérült vagy hibásan működik, kapcsolja ki, húzza 
ki csatlakozódugóját a tápegységből, és lépjen kapcsolatba a 
Blueairrel.

• A hálózati csatlakozódugót határozottan kell a konnektorba illeszteni.
• Amikor leválasztja a készüléket a tápegységről, ne a hálózati kábelt 

húzza, hanem a csatlakozódugót húzza ki.
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• A Blueair légtisztítóhoz mellékelt földelt tápkábel használatával 
csatlakoztassa a készüléket közvetlenül és határozottan megfelelő, 
földelt konnektorba. Lásd a készülék adatcímkéjét.

• Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Lásd a készülék 
adatcímkéjét. 

• Semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugót. Ha a 
csatlakozódugó nem illeszkedik a konnektorba, forduljon szakképzett 
személyzethez, és szereltessen be megfelelő konnektort.

• Kizárólag a készülékhez használja a tartozék tápkábelt.
• Ne engedje, hogy tárgyak jussanak a légbevezetésekbe és 

légkivezetésekbe vagy elzárják őket, mert az áramütést okozhat, 
vagy károsíthatja a készüléket. 

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék tetejére 
vagy mellé. 

• Ne üljön rá, ne álljon fel, ne másszon fel a készülékre és ne 
függeszkedjen róla.

• Tartsa a készüléket a hálózati kábellel együtt a fűtött felületektől 
és nyílt lángoktól biztonságos távolságban.

• Tartsa távol a készüléket és a csatlakozódugót víztől és más 
folyadékoktól.

• Tartsa távol a készüléket és a csatlakozódugót az olyan vegyi 
anyagoktól, mint például a növényvédő szerek és a dezodorok.

• Helyezze a készüléket a padlóra. A készüléket stabil felületre kell 
helyezni.

• Ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves környezetben, 
például fürdőszobában, mosókonyhában vagy medenceterületen. 

• Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetnek tisztítást és 
karbantartást.



34

Első lépések

Csatlakoztassa az áramellátáshoz

1. lépés
Nyissa ki a szűrőajtót, húzza ki a főszűrőt, 
és távolítsa el a védőcsomagolást.

1. lépés
Ha a légtisztító levehető 
tápkábellel rendelkezik, 
csatlakoztassa a 
kábelt határozottan 
a légtisztító hálózati 
aljzatába. 

Csatlakozás a Blueair alkalmazáshoz

1. lépés
Töltse le a Blueair alkalmazást az App Store-
ból vagy a Google Playről.

2. lépés
Nyissa meg a Blueair alkalmazást, és kövesse  
az utasításokat a légtisztító csatlakoztatásához.

Ha a légtisztító Blueair alkalmazáshoz csatlakoztatja, távolról tudja vezérelni a légtisztítót  
és módosítani a beállításokat. Az alkalmazás további funkciókkal egészíti ki a légtisztítót.

2. lépés
Csatlakoztassa a hálózati 
kábelt földelt fali aljzatba.
3. lépés
A légtisztító 
bekapcsolásához nyomja 
meg a Be/Ki gombot.

2. lépés
Tegye vissza a főszűrőt a légtisztítóba, 
és csukja be a szűrőajtót.

A szűrők kezelésével kapcsolatos további információkért lásd a Szűrők című szakaszt. 

Tipp! A felesleges kábelhosszt a légtisztító alatti kábeltekercselőben tárolja.

Megjegyzés! Egyes piacokon a légtisztító a szabályozói előírások miatt rögzített tápkábellel 
van felszerelve.



35

Kezelőpanel

Levegőminőségi  
adatok

40-es modellek

70-es modellekVezérlők

Levegőminőséggel 
kapcsolatos  
információk

Minden HealthProtect™ modell vezérlőkkel, szűrőkijelzővel és levegőminőségi információkkal 
rendelkezik. A 40-es és a 70-es modellek további jelzéseket adnak a levegőminőségi 
adatokra vonatkozóan. A 40-es modellek kijelzőn mutatják a szilárd részecskék adatait. 
A 70-es modellek további funkciókkal ellátott dinamikus képernyővezérléssel rendelkeznek 
a részecskék, gázok (tVOC), hőmérséklet, relatív páratartalom és a szűrő élettartamának 
tekintetében.

Szűrőkijelző

< <

999
PM2.5

< <
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Be/ki Automatikus mód Légáramlási  
sebesség

Wi-FiGermShieldTM

Vezérlők
A kezelőpanel gombjaival vagy a Blueair alkalmazás használatával vezérelje a légtisztítót.

Be/ki 

Nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés! A Wi-Fi, az érzékelők és a GermShieldTM funkció a légtisztító kikapcsolása után 
továbbra is működnek. 

Automatikus módban a légtisztító automatikusan szabályozza a légáramlást az érzékelő 
levegőminőségi információi alapján. 

Nyomja meg az Aktiválás vagy az Inaktiválás gombot.

Automatikus mód 

Kijelzők, 10-es modellek/40-es modellek

Állapot Fehér lámpa
Be. 

Állapot: Nincs lámpa
Ki.

Állapot: pipajel
Be. 

Állapot: kereszt
Ki.

Kijelzők, 70-es modellek
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Légáramlási sebesség 
A rendelkezésre álló légáramlási sebesség opciók: 1, 2, 3 és 0.

Sebesség:

Jelzők, 10-es modellek/40-es modellek Jelzők, 70-es modellek

Nyomja meg a különböző légáramlási sebességek közötti váltáshoz.

031 2

GermShieldTM

A légtisztító olyan GermShieldTM funkcióval rendelkezik, ami akkor lép működésbe, 
amikor baktériumokkal szennyezett környezetet észlel. A 70-es modellek kiegészítő jelzővel 
rendelkeznek, amely a képernyőn mutatja, amikor a GermShieldTM funkció működik. 

Kijelzők, 10-es modellek/40-es modellek

Nyomja meg az Aktiválás vagy az Inaktiválás gombot. 

Állapot Fehér lámpa
Be.

Állapot: Nincs lámpa
Ki.

Kijelzők, 70-es modellek

Állapot: pipajel
Be.

Állapot: kereszt
Ki.

Megjegyzés! Amikor a GermShieldTM működésbe lép, a légtisztítóból enyhe huzat jöhet, 
amikor baktériumokkal szennyezett környezetet észlel. 
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A Wi-FI csatlakozással kapcsolatos további információkért tekintse meg a Blueair alkalmazást.  
Támogatásért keresse fel a www.blueair.com/customer-support weboldalt

Wi-Fi kapcsolat 

A Wi-Fi be- és kikapcsolásához nyomja >15 másodpercig a gombot.

Gomb

Kijelzők (10-es modellek és 40-es modellek) 

Jelzők: LCD képernyő (70-es modellek) Jelzők: Gombok (70-es modellek)

Állapot: Nincs lámpa
Wi-Fi funkció ki.

Állapot: Fehér lámpa gyorsan „villog“
Nem sikerült csatlakozni.

Állapot Fehér lámpa
Csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Állapot: Fehér lámpa gyorsan „villog“
Csatlakozási hiba.

Állapot Fehér lámpa
Csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Állapot: Zöld pipajel 
Be.

Állapot: Fehér „pulzáló“ lámpa
Wi-Fi bekapcsolva, készen  
az alkalmazásra.

Állapot: Piros kereszt 
Ki.

Állapot: Fehér „pulzáló“ lámpa
Wi-Fi bekapcsolva, készen az alkalmazásra.

Állapot: Tompított lámpa
Wi-Fi funkció ki.

Állapot: Piros felkiáltójel 
Csatlakozási hiba.

A Wi-Fi funkció minden modellen elérhető, és lehetővé teszi a légtisztító számára, hogy 
csatlakozzon a Blueair alkalmazáshoz, és funkcionális frissítéseket kapjon. Ha nem szeretne  
Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni, nyomja meg a Wi-Fi gombot a Wi-Fi funkció letiltásához.

http://www.blueair.com/customer-support
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A szűrőjelzőkkel kapcsolatos további információkért lásd a Hibaelhárítás fejezetet.

Állapot: Szűrőcsere
A szűrő élettartama lejárt.

Állapot: Nincs szűrő
Nem észlelhető szűrő.

Állapot: Szűrő figyelmeztetés
Nem észlelhető Blueair szűrő.

Állapot: Szűrőcsere
A szűrő élettartama lejárt.

Jelzők (10-es modellek és 40-es modellek) Jelzők (70-es modellek)

Szűrőkijelző

Állapot: Új szűrő
A szűrőcsere befejeződött.

A légtisztító a használat és az érzékelő leolvasása alapján kiszámítja a szűrő hátralévő 
élettartamát, és jelzi, hogy mikor van itt az ideje a szűrő cseréjének. 

Állapot: Szűrőcsere „villog“
Nem ismerhető fel Blueair szűrő  
/Nem észlelhető szűrő.

Kategória jelzők (70-es modellek)

Részecskeadatok

Hőmérséklet

Relatív páratartalom

Gázadatok

A szűrő élettartama

A különböző funkciók kategóriái a képernyő tetején láthatók - nyomja meg a kezelőpanelen 
vagy a bal és jobb nyílon lévő gombokat a kiválasztott kategória adatainak megtekintéséhez. 

PM1
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Levegőminőséggel kapcsolatos információk
A szilárd részecskék (PM) és a gázok (tVOC) levegőminőségi szintjeit a kezelőpanelen lévő 
színskála jelzi. 

A levegőminőséggel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Blueair alkalmazást.

Szilárd részecske jelző Gázok (tVOC) jelző 

A részecskék levegőminőségi jelzősávja a PM1, PM2,5 és PM10 közül a legmagasabb szennyezési 
szintet mutatja. 

Kijelzők

Levegőminőségi szint

Szilárd részecskék, 1 mikrométer vagy 
kisebb átmérőjű részecskék.

Szilárd részecskék, 10 mikrométer 
vagy kisebb átmérőjű részecskék.

Illékony szerves vegyületek, gázok 
találhatók mind a kültéri, mind a 
beltéri levegőben.

Szilárd részecskék, 2,5 mikrométer 
vagy kisebb átmérőjű részecskék.

PM1 

PM10 VOC

PM2.5 

Nagyon szennyezett

Jó
Mérsékelt
Enyhén szennyezett

Kiváló
Nem állnak rendelkezésre adatok
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A 40-es modellek egy további kijelzővel rendelkeznek, amely a PM1, a PM2,5 és a PM10 mért 
értékeit mutatja. A különböző szilárdanyag-méretek közötti váltáshoz nyomja meg a bal vagy 
a jobb nyilat. 

Levegőminőségi adatok: 40-es modellek és 70-es modellek

Kijelzők

Állapot: Levegőminőség 
18 μg/m3 érték a PM2.5 esetében.

Érték

Szilárd részecske mérete

999
PM2.5Kategória

Érték

Állapotsor
Aktív funkciók

A 70-es modellek dinamikus képernyővezérlővel rendelkeznek, amely további értékeket és 
állapotokat jelenít meg a különböző kategóriák esetében, és további jelzésekkel rendelkeznek 
az aktív funkciók megjelenítéséhez.
A különböző kategóriák közötti váltáshoz nyomja meg a bal vagy a jobb nyilat.
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36%

17˚C

Hőmérséklet jelző

Relatív páratartalom jelző

Kategória: Hőmérséklet 
Érték: 17 Celsius fok/63 Fahrenheit a helyiségben. 

Kategória: Relatív páratartalom 
36% érték a helyiségben.

A helyiség hőmérséklete a képernyőn látható. A bal vagy a jobb nyíl megnyomásával váltson  
a Hőmérséklet kategória oldalra.

A helyiség relatív páratartalma a képernyőn látható. A bal vagy a jobb nyíl megnyomásával 
váltson a Relatív páratartalom kategória oldalra.

A részecskék levegőminőségére vonatkozó adatok a képernyőn láthatók. A bal vagy a jobb nyíl 
megnyomásával váltson a Részecskeadat-kategória oldalra. A képernyő a PM1, PM2,5 és PM10 
mért értékeit mutatja az állapotsorban jelzett levegőminőségi információkkal együtt.

Részecskeadat-jelző

PM1 kategória
5 μg/m3 érték.
Állapot: Kiváló levegőminőség.

PM2.5 kategória
15 μg/m3 érték.
Állapot: Jó levegőminőség.

PM10 kategória
55 μg/m3 érték.
Állapot: Mérsékelt levegőminőség.

Adatok betöltése
/Nem áll rendelkezésre adat.

További információt a Blueair alkalmazásban talál.

PM2.5

15
PM1

5

PM10

55
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Gázadat-jelző

Kategória: Gáz adatok
A helyiségben lévő gázok (tVOC) levegőminőségi szintjének értéke az 
idő múlásával.
Állapot: Kiváló levegőminőség.

A gázok (tVOC)levegőminőségére vonatkozó adatok a képernyőn láthatók. A bal vagy a jobb 
|nyíl megnyomásával váltson a Gázadat-kategória oldalra. A képernyő a gázok különböző 
érzékelő-leolvasásait mutatja az idő múlásával.

A szűrő élettartam-jelzője

90% 9%

A szűrő hátralévő élettartama a képernyőn látható. A bal vagy a jobb nyíl megnyomásával 
váltson a Szűrő élettartama kategória oldalra. A légtisztító 100%-tól számol vissza új szűrőnél, 
és jelzi, amikor ideje kicserélni a szűrőt. 

Kategória: A szűrő 
élettartama
A szűrő élettartamából 
90% van hátra.
Állapotsor visszaszámlálás.

Kategória: A szűrő 
élettartama
A szűrő élettartamából  
9% van hátra.
Állapotsor visszaszámlálás.
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Blueair szűrő előfizetési program
Használja a Blueair alkalmazást, vagy látogasson el www.blueair.com weboldalra, és iratkozzon 
fel a Blueair szűrő előfizetési programra. (Nem minden piacon érhető el)

Az előszűrők tisztítása
A lehető legjobb teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg az előszűrőket.

1. lépés
Nyomja be a légtisztító 
keretén a bal vagy jobb 
oldali bemélyedést az 
előszűrő kioldásához.

3. lépés
Tisztításhoz törölje 
át portörlővel, vagy 
puha kefés tartozékkal 
porszívózza le az előszűrőt.

5. lépés
Nyomja meg az előszűrőt, 
hogy rögzítse a helyén.

2. lépés
Húzza ki az előszűrőt  
a nyílásból.

4. lépés
Helyezze vissza az 
előszűrőt a nyílásba.

Szűrők
A légtisztítókét két előszűrővel és egy SmartFilter-szűrővel szállítjuk. A szűrők mind a 
részecskéket, mind a gázokat eltávolítják a levegőből. A lehető legjobb teljesítmény érdekében 
rendszeresen tisztítsa meg az előszűrőket, és cserélje ki a főszűrőt, amikor a légtisztító 
szűrőcserét jelez. A Blueair alkalmazás használatával vagy a www.blueair.com weboldal 
felkeresésével találja meg a légtisztítójának megfelelő főszűrőt. 
A légtisztító modellszáma a levegőtisztító a helyezett adatcímkén található. 

Fontos! A szűrők cseréje, tisztítása vagy karbantartási eljárásainak elvégzése előtt mindig 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki csatlakozódugóját a hálózati aljzatról.

http://www.blueair.com
http://www.blueair.com
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A légtisztító a használat és az érzékelő leolvasása alapján kiszámítja a szűrő hátralévő 
élettartamát, és jelzi, hogy mikor van itt az ideje a szűrő cseréjének. A szűrőcserére ajánlott 
idő a beltéri körülményektől függően 6-12 hónap. 
Szűrőcsere jelző jelenik meg a kezelőpanelen, amikor ideje kicserélni a szűrőt. 

A fő szűrő cseréje 

1. lépés
Nyissa ki a szűrő ajtaját.

Megjegyzés! 
A légtisztító kikapcsol, 
amikor a szűrőajtót 
kinyitják.

3. lépés
Megjegyzés! Használat 
előtt ne felejtse 
el eltávolítani a 
védőműanyagot az 
új főszűrőből.

Helyezze be az új 
főszűrőt.

2. lépés
Távolítsa el a régi főszűrőt 
úgy, hogy óvatosan 
ráhúzza a két fülre. 

Zárja le a főszűrőt, hogy 
a benne lévő szennyező 
anyagok ne tudjanak 
távozni.

4. lépés
Csukja be a szűrő ajtaját.

Megjegyzés! A szűrőajtót 
be kell csukni, hogy a 
légtisztító újrainduljon.

Szűrőcsere jelző (10-es modellek 
és 40-es modellek) 

Szűrőcsere jelző (70-es modellek) 

Fontos! Csak a modellnek megfelelő eredeti Blueair szűrőket használjon a légtisztító 
megfelelő működésének és teljesítményének biztosítása, valamint a teljes garanciális fedezet 
biztosítása érdekében.
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Mozgassa a légtisztítót

Kábeltekercselő

A légtisztító lábakkal és kerekekkel rendelkezik, amelyek lehetővé 
teszik a mozgatását.

Fontos! 
• Mielőtt elmozdítaná, húzza ki a légtisztító csatlakozódugóját.
• Győződjön meg róla, hogy a légtisztító szűrőajtaja 

biztonságosan záródik-e.
• Mozgassa a légtisztítót úgy, hogy két kézzel tartja a légtisztító 

tetején lévő fogantyút. 
• Mozgassa a légtisztítót úgy, hogy hátradönti, és a kerekein 

görgeti.

A légtisztító kézi kábeltekercselővel rendelkezik, amely a felesleges kábelhosszt tárolja. 
A kábeltekercselő a légtisztító alján található. A felesleges kábelt úgy tárolja, hogy a 
kábeltekercselő köré tekeri.
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Ápolás és karbantartás
Általános
• Karbantartás előtt húzza ki a légtisztító csatlakozódugóját a tápegységről.
• Ne engedje, hogy idegen tárgyak jussanak be a légbevezetésekbe és légkivezetésekbe. 

Ez áramütést okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
• Soha ne tisztítsa benzinnel, vegyi oldószerekkel vagy maró anyaggal, mert ezek az anyagok 

károsíthatják a légtisztítót. 
• Győződjön meg róla, hogy a légtisztító teljesen száraz-e, mielőtt csatlakoztatja a hálózatra.
• Ne mossa le a fő szűrőt. A fő szűrő nem mosható és nem újrafelhasználható. 

Tisztítás
• Tisztításhoz törölje át portörlővel, vagy puha kefés tartozékkal porszívózza le az előszűrőket.
• Törölje le a légtisztító külsejét puha, tiszta, nedves ruhával.
• Nyissa ki az ajtót, tisztítsa meg az ajtó belsejét puha, tiszta ruhával. 
• Porszívózza ki a kis levegőbevezetéseket puha kefés tartozékkal.
• Porszívózza ki a légtisztító belsejét puha kefés tartozékkal. 
• Tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó nem okozott-e elkopást 

vagy sérülést.
• Tisztítsa meg az érzékelőt a főszűrő cseréjekor.

Levegőminőség-érzékelő
A levegőminőség-érzékelő bevezetése a légtisztító oldalán 
található. Porszívózza ki a bevezetést puha kefés tartozékkal.
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Hibaelhárítás

További támogatásért keresse fel a www.blueair.com/customer-support weboldalt

Probléma Lehetséges ok Művelet

A légtisztító nem működik. A hálózati kábel nincs csatlakoztatva 
a tápegységhez.

Csatlakoztassa a tápkábelt 
a tápegységhez.

A szűrőajtó nincs becsukva 
a légtisztítón.

Óvatosan csukja be teljesen 
a szűrőajtót.

A kapcsolat nem működik. A Wi-Fi nem felel meg a készülék 
követelményeinek.

Lépjen kapcsolatba a Blueair 
ügyfélszolgálatával.

A Blueair alkalmazás nem rendelkezik 
frissített verzióval, vagy ideiglenes 
hibája van.

Ellenőrizze a frissítéseket. 

A Blueair alkalmazásban felhasználói 
fiókkal kapcsolatos problémák 
léptek fel.

Lépjen kapcsolatba a Blueair 
ügyfélszolgálatával.

A légtisztító azt jelzi, hogy nem 
állnak rendelkezésre adatok.

Az érzékelő értékei frissítés alatt 
vannak.

Várjon 30 másodpercet a frissítésre.

Húzza ki a hálózati kábelt a 
konnektorból, és várjon körülbelül 
öt másodpercet, mielőtt újra 
csatlakoztatja a hálózati kábelt.

A szűrőjelző villog a kezelőpanelen, 
és/vagy a légtisztító légáramlási 
sebessége csökken/vagy 
szűrőfigyelmeztetés jelenik meg 
a képernyőn.

A rendszer nem észleli a főszűrőt vagy 
az eredeti Blueair szűrőt.

Helyezzen be egy főszűrőt, és/vagy 
ellenőrizze, hogy megfelelően van-e 
behelyezve a légtisztítóba.

Váltson eredeti Blueair szűrőre.

A kezelőpanelt gombjai villognak, 
ha megnyomják őket, vagy a kijelző 
gyermekzárat jelez (nem minden 
modellen).

A gyermekzár funkció aktiválva van. Kapcsolja ki a gyermekzárat a Blueair 
alkalmazásban.

A légtisztító elvesztette a Wi-Fi 
kapcsolatot, és a gyermekzár 
aktiválva van az alkalmazásban.

- Húzza ki a hálózati kábelt a 
konnektorból, és várjon körülbelül 
öt másodpercet, mielőtt újra 
csatlakoztatja a hálózati kábelt.

http://www.blueair.com/customer-support
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Biztonsági információk
A Blueair korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a légtisztítót a kézikönyvben megadott 
utasítások szerint szereli be, használja és karbantartja. 

A garanciális feltételekre vonatkozóan keresse fel a www.blueair.com/warranty weboldalt

Garancia és visszaküldés
Ha a légtisztítót valamelyik hivatalos viszonteladónknál vásárolta, kérjük, forduljon ugyanahhoz 
az üzlethez, és kérjen segítséget.

Segítség és támogatás
Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el www.blueair.com weboldalra, 
vagy lépjen kapcsolatba a helyi Blueair forgalmazóval.
 
Ha személyre szabott támogatásra van szüksége a Blueairnél, keresse fel a www.blueair.com/
customer-support weboldalt

Ezt a légtisztítót elektromos hulladékként kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani, és a 
szűrő műanyagként újrahasznosítható. Ha kérdése van a levegőtisztító ártalmatlanításával 
és újrahasznosításával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi újrahasznosítóval vagy 
a Blueair márkakereskedővel, és kérje a megfelelő újrahasznosítási módszert.

Hulladék kezelés és újrahasznosítás

A készüléken vagy a csomagoláson lévő áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelenti, 
hogy a terméket hasznos élettartamának végén a háztartási hulladékoktól elkülönítve 
kell ártalmatlanítani.

http://www.blueair.com/warranty
http://www.blueair.com
http://www.blueair.com/customer-support
http://www.blueair.com/customer-support
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Specifikációk
7400-as sorozat 7700-es sorozat

Bemeneti feszültség, frekvencia 100-127 VAC/220-240 VAC, 50/60 Hz 100-127 VAC/220-240 VAC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás1 43 W 72 W

Működési frekvencia 2402–2480 MHz, 13,56 MHz 2402–2480 MHz, 13,56 MHz

Kimenő teljesítmény Max. 5 mW Max. 5 mW

Hangszint (min.-max.)2 25 dB(A)-45 dB(A) 27 dB(A)-55 dB(A)

Ajánlott szobaméret3 38 m2 62 m2

CADR füst3 455 m3/ó 735 m3/ó

CADR por3 465 m3/ó >675 m3/ó

CADR pollen3 475 m3/ó 735 m3/ó

1 Az IEC 60335-1:2010 szerint 
2 Hangnyomás a GB4214.1-2017 szerint
3 Az ANSI/AHAM AC-1-2019 szerint
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