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WHAT Ś IN THE BOX 

USAGE

SETUP

ON/OFF AND OPERATING 

SPEEDS FILTERS

CARE AND MAINTENANCE 

SPECIFICATIONS



Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
Ga niet op het apparaat zitten, staan of klimmen en 
gebruik het apparaat niet als tafel of als opslag.
Plaats geen voorwerpen op het apparaat, blokkeer de 
luchtuitlaten of -inlaten niet en laat geen vreemde 
voorwerpen het apparaat binnendringen, aangezien dit 
een elektrische schok kan veroorzaken of het apparaat 
kan beschadigen.

Beoogd gebruik

LET OP:
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet 
met het apparaat spelen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, 
tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het gebruik van het apparaat door een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Algemeen
WAARSCHUWING:
Om gevaarlijke omstandigheden te vermijden, zal alleen de 
fabrikant, een door Blueair geautoriseerd servicecentrum of 
gelijkwaardig gekwalificeerde personen het netsnoer 
vervangen als het beschadigd is.
LET OP:

Gebruik het geaarde netsnoer dat bij uw Pure 221-apparaat is 
geleverd om rechtstreeks op een geschikt, geaard stopcontact 
aan te sluiten. (Raadpleeg het typeplaatje op uw apparaat).
Wijzig de stekker op geen enkele manier.
Denk eraan om altijd de stekker uit het stopcontact te halen 
voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker 
beschadigd is of op enigerlei wijze defect is.

WAARSCHUWING: geeft een gevaarlijke situatie aan 
die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel.
LET OP: geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien 
deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig 
letsel.
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SAFETYSAFETY

General safety instructions
Onthoud dat Pure 221 een elektrisch apparaat is. Lees deze 
veiligheidsinstructies voor gebruik zorgvuldig door en neem de 
nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische 
schokken of letsel te verminderen. De Pure 221-garantie is alleen van 
toepassing als het apparaat wordt gebruikt volgens deze instructies.
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SYSTEEM OVERZICHT
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SYSTEEM OVERZICHT

Luchtuitlaat

Ionenkamer (luchtstroomoptimalisator) 

Binnen wand

Ventilator

Moter

Ventilator Basis

Beschermende grill

Filter verwijder knop

Buitenbehuizing

Deeltjesfilter of Deeltjes- + koolstoffilter 

Luchtinlaat 360 °

Blueprint
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Een deeltjesfilter of een deeltjes + koolstoffilter.

The Pure 221 air 
purifier

Deeltjes- of deeltjes 
+ koolstoffilter

Optie

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Pure 221 verpakking

Gebruik

Plaats het apparaat op 
een locatie waar lucht vrij 
kan circuleren in, uit en 
rond het apparaat.

Plaats het apparaat niet 
dichter dan 10 cm (4 ”) 
van een ander object.

Plaats het apparaat niet 
direct op of tegen zachte 
meubels zoals 
beddengoed of linnen

Plaats het apparaat niet 
in de buurt van 
warmtebronnen, zoals 
radiatoren, open 
haarden of ovens.

Plaats het apparaat niet 
in de buurt van natte 
ruimtes, zoals 
badkamers of 
wasruimtes, waar het in 
contact kan komen met 
water.

Plaats het apparaat niet 
buitenshuis.

Plaatsing
Zet Pure 221 rechtop op de vloer in uw kamer. Zorg ervoor 
dat u het apparaat op een plek plaatst waar het niet door 
personen of huisdieren in het huishouden kan worden 
omgestoten.
Pure 221 gebruiken in uw slaapkamer:
Na 7 seconden dimt het licht automatisch tot 10% van het 
volledige effect.
De unit plaatsen:

4 ins

10 cm
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Sluit uw Pure 221 
luchtreiniger aan.

Druk op de knop om 
het apparaat in te 
schakelen. Het 
apparaat stelt 
zichzelf automatisch 
in op de aanbevolen 
energiezuinige 
bedrijfssnelheid.

Als het 
indicatielampje wit 
brandt, werkt uw 
apparaat correct.

SET UP

Getting started

AAN / UIT EN BEDRIJFSSNELHEDEN

Aan / uit en snelheidsregeling

Medium
Druk twee keer om 
de gemiddelde 
snelheid in te stellen.

Hoog
Druk driemaal om op 
hoge snelheid in te 
stellen

Uit
Druk een vierde keer 
om het apparaat uit te 
schakelen.

Bovendien heeft Pure 221 een Autostart-
functie. Dit betekent dat de Pure 221 
automatisch herstart op de ingestelde snelheid 
als er een stroomstoring optreedt, het 
apparaat wordt losgekoppeld of een 
stroomschakelaar-timer wordt gebruikt.

31 2 1

Aan / LaagDruk 
eenmaal om het 
apparaat in te 
schakelen en op de 
aanbevolen 
energiezuinige 
snelheid in te stellen.

4

2 3
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FILTERS

Knop controle functies

De 
filterwaarschuwing 
resetten Houd de 
knop drie seconden 
ingedrukt om de 
filterwaarschuwing 
te resetten.

1 2 3

U kunt het filter vervangen voordat het indicatielampje rood wordt, d.w.z. 
wanneer het voor het eerst geel wordt. In dat geval hoeft u het apparaat 
alleen maar te resetten nadat u het filter heeft vervangen, en daarna weer 
6 maanden gebruiken. (zie "Het hoofdfilter vervangen")

Vervang filterindicator
Als de indicator geel 
wordt (na 5 maanden 
gebruik), is het tijd om 
een nieuw filter te 
bestellen.

Filter vervangen Als 
het indicatielampje 
rood wordt (na 1 
maand extra 
gebruik), moet u het 
hoofdfilter 
vervangen.

* Deeltjesmaterie kleiner dan 2,5 micron

FILTERS

Filters
Algemene informatie:
De unit wordt geleverd met een deeltjesfilter of een deeltjes + 
koolstoffilter. Deze filters verwijderen de volgende verontreinigende 
stoffen:
Deeltjesfilters verwijderen:

BELANGRIJK!
Gebruik alleen originele Blueair-filters om een goede werking van 
uw apparaat te garanderen en om in aanmerking te komen voor 
volledige garantiedekking.

StofPM2.5* Pollen Huisdier huidschilfers

RookVOC

Schimmels huismijt Bacterien

Particle + Carbon filters remove all the above pollutants, plus:

Kook luchtjesChemicalien
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Til de bovenkant van 
het apparaat op.

Verwijder het 
hoofd filter van het 
apparaat.

Plaats het 
vervangende filter 
in het apparaat.

Om het apparaat te 
resetten, houdt u 
de Pure 221-knop 
drie seconden 
ingedrukt. De 
indicator knippert 
drie keer en 
verandert dan van 
rood in wit.

Sluit het apparaat aan.Druk de bovenkant 
van het apparaat 
stevig op het 
vervangende fi lter 
totdat u een klik 
hoort.
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FILTERSFILTERS

Als het 
indicatielampje 
rood oplicht, is het 
tijd om het 
hoofdfilter te 
vervangen.

Schakel het apparaat 
uit en trek de stekker 
uit het stopcontact..

Druk voorzichtig op 
de 
ontgrendelingsknopp
en aan beide zijden 
van het apparaat 
totdat u een klik 
hoort.

Vervang het hoofdfilter

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het hoofdfilter vervangt.

1 2 3

4 5 6 
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VERZORGING EN ONDERHOUD

Algemene zorg
Zorg goed voor uw Pure 221 luchtreiniger, zodat deze optimale 
prestaties levert.

Stofzuig af en toe de binnen- en buitenkant van het hoofd fi lter 
om stof te verwijderen.

Vervang het hoofd fi lter om de zes maanden, afhankelijk van 
de bedrijfsomstandigheden.

Als het apparaat openstaat om het fi lter te vervangen, zuig 
dan al het stof op dat zich in het apparaat heeft verzameld.

Veeg de bovenkant van het apparaat af en toe af met een droge 
stofdoek.

Specificaties 1

Specificaties

Gecertificeerde waarden zoals vermeld zijn gebaseerd op Amerikaanse versie-
modellen (120 VAC, 60 Hz) met Blue Particle Filter. De waarden kunnen worden 
beïnvloed door het gebruik van andere Blue fi ltermodellen.

²Luchtverversingen per uur worden berekend op basis van de aanbevolen 
kamergrootte, uitgaande van plafonds van 2,4 m. Voor kleinere kamers zal de 
luchtverversing per uur toenemen.

3Afhankelijk van de luchtkwaliteit in het toepassingsgebied, kan de aanbevolen 
levensduur van het filter van zes maanden langer zijn.

⁴ De beschikbare elektrische spanning en frequentie zijn van invloed op de
stroomverbruik van het apparaat. het stroomverbruik kan daarom afwijken van de 
aangegeven waarde.

Kamer grootte: 50m²  (540 sq. ft.)

Schone luchttoevoer rook stof Pollen 

Tarief (CADR)
cfm 350 350 350
m3/h  590 590 590 

Filtervervangingsindicator Ja

Aan / uit-timer Nee

Snelheden 1-2-3-off

Afmetingen Hoogte:  522 mm (20.5 in)
Breedte:  330 mm (13 in)
Diepte:  330 mm (13 in)
Gewicht: 7 kg (15 lbs)

Luchtstroomsnelheid 230 - 620 m3/h (135 - 365 cfm)

Luchtuitwisseling 2 5 per hour (50 m2 kamer)

Stroomverbruik 4 30 - 61 W

Geluidsniveau 31 - 56 dB(A)

Gemiddelde levensduur van het filter 6 maanden
Garantie 24 maanden
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