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Den intelligenta Blueair AwareTM med Wi-Fi använder högteknologiska sensorer 
för att mäta luftföroreningar inomhus. Uppgifterna skickas till din smarttelefon, så 
att du kan övervaka luftkvaliteten i ditt hem var du än är – och vidta åtgärder för 
att förbättra den vid behov.

Blueair Aware kan också användas för att styra en Blueair Sense+TM 
luftrenare automatiskt, vilket ger dig bättre luftkvalitet på enklast möjliga sätt.

Läs handboken noggrant innan du använder Blueair Aware.
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 Välkommen till din nya luftövervakare.
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Högteknologiska sensorer
LED-display (visar luftkvaliteten i realtid)

Fast USB-kabel
Nätadapter
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Allmän säkerhetsinformation

Injicera aldrig gaser eller föroreningar, eller blås rök eller avgaser direkt mot 
enheten. Exponering för mycket föroreningar kan skada avläsningsförmågan 
permanent.

Under förhållanden med extrem temperatur eller luftfuktighet

Utomhus

Nära krukväxter

I en dammig miljö, som t.ex. i en byggnad under pågående renovering  

Nära silikonbaserat lim eller någon produkt som avger silikonångor

Använd aldrig Blueair Aware:

Felaktig användning kan orsaka brännskador, brand, elstötar och andra faror.

I direkt solljus

Nära hetta eller öppna lågor

I/under/nära vätskor

Med någonting ovanpå den eller som täcker den

I en garderob eller låda

Placera aldrig Blueair Aware:

Vatten eller spray

En dammvippa

En dammsugare

Rengör aldrig Blueair Aware med:

Försök inte öppna enheten eller förändra den  

Använd inte enheten om den har skador eller inte fungerar korrekt

Koppla inte i och ur enheten ofta

Låt inte barn under 8 år använda enheten

Enheten kan användas med tillbehör som inte kommer från Blueair

Gör inte det här:
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2. Ladda ner appen Blueair FriendTM med din smarttelefon (tillgänglig för iPhone 
och Android).

3. Se till att din smarttelefon är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som
Blueair Aware ska anslutas till. Starta appen och följ installationsinstruktionerna. 
Tryck på      (Support)    "FAQ" eller "Felsökning" för mer information.

4. Nu är din Blueair Aware ansluten till din smarttelefon som kommer att vägleda 
dig.

Starta den
1. Anslut Blueair Aware till ett eluttag med den medföljande nätadaptern.

Placera den

Blueair Aware ska placeras i rummet du vill övervaka, på en plan, stabil yta 
med öppen luft runt den – helst i nivå med din näsa. Exempelvis på en bok-
hylla eller ett sidobord i vardagsrummet eller ett nattduksbord i sovrummet. Ju 
öppnare placering, desto bättre luftläsning och Wi-Fi-anslutning.

Om du har både en Blueair Aware och en Blueair Sense+ luftrenare, kan du ställa 
in monitorn på att styra Sense+ automatiskt. Läs Sense+ handbok för information 
om att slå på autoläge.

LED-intensitet

Tryck i cirkeln för att ändra intensitet. Av = alla staplar är grå.

Tryck i cirkeln för att slå på/av LED. Den här inställningen gäller endast de 
tider som Nattläge är valt.

Tryck i cirkeln för att ställa in start- och sluttid.

Ställ in den

Öppna Blueair-appen, tryck på       (Inomhusluft),   välj den Blueair Aware som du 
vill ställa in genom att dra åt vänster eller höger    , tryck på kugghjulet
      (Inställningar). Här kan du ändra:
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Tryck på värdet i den stora cirkeln i appen för att få mer information och
rekommendationer. Du får detaljerad information om tröskelnivåer genom att 
trycka på      (Support),  "FAQ",    "Mäta luftkvalitet".

Observera: Blueair Aware är avsedd för kontinuerlig övervakning, vilket innebär 
att avläsningarna kommer att bli mer och mer stabila över tiden och optimala 
efter ungefär en vecka. Användningsförhållandena kan påverka noggrannheten.

Utmärkt luftkvalitet Bra luftkvalitet Måttlig luftkvalitet

Något förorenad luft Förorenad luft
Åtgärder rekommenderas

Läs av den

Du kan se hur ren din inomhusluft är både på Blueair Aware-enheten 
och i Blueair-appen.

På enheten visas avläsningarna på LED-displayen i realtid:

Mycket förorenad luft
Åtgärder är mycket 

viktigt

Ta hand om den
Rengör utsidan med en antistatisk duk.

Om luftkvalitetsnivåerna verkar konstiga, starta appen och tryck på 

      (Support),     "Felsökning".

PM2.5 – Partiklar (t.ex. utomhusföroreningar och rök)

VOC – Flyktiga organiska föreningar (t.ex. rengöringsmedel eller målarfärg)

CO2 – Detta är en CO2e-avläsning* (koldioxidekvivalent)

Temperatur (°F/°C)

Luftfuktighet (%)

I appen visas avläsningarna med värdena:

*Vår avläsning av CO2-ekvivalenter baseras på VOC-gaser som mäts av vår sensor.
Avläsningen är en bra indikator för CO2 i inomhusmiljöer.
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Hjälp och support

Starta Blueair-appen och tryck på        (Support),    "Felsökning" för att få mer informa-
tion. Besök www.blueair.com eller kontakta din lokala Blueair-återförsäljare om du inte 
kan lösa problemen själv.

Garantiinformation

Blueair ger garanti på medföljande hårdvaruprodukt och tillbehör som täcker 
defekter i material och utförande. Garantiersättning kan variera mellan olika länder. 
Fullständiga villkor och mer information om vad som gäller i ditt land finns på www.
blueair.com. För att förlängas på vår webbplats.

Tekniska specifikationer

Luftkvalitetsavläsning: Partiklar 
Total VOC 
Koldioxid

Temperatur
Luftfuktighet

Produktstorlek (HxBxD): 194x80x80 mm 

Produktvikt (inkl. adapter.): 410 g

Strömförsörjning: Fast ansluten USB-kabel, 1,7 m

Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi: 802.11B/G/N
Wi-Fi GHz: 2,4

Säkerhet: Open/WEP/WPA/WPA2 Personal  
Skickar och sparar data var 5:e minut  

Omedelbar avläsning på begäran
iPhone med iOS 8 och senare

Android 4.1 och senare

Hela enheten kan återvinnas

Externa nätverksproblem som påverkar produktens prestanda är bortom Blueairs kontroll. Kontakta din 
internetleverantör för att få hjälp.



Blueair AB
Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm 
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45
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Rm 1005 City Gateway  
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Blueair India
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Nyaya Marg, Chanakyapuri  
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Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se
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