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Algemeen

Gebruik het netsnoer dat bij uw Pure 411-apparaat is geleverd 
om rechtstreeks op een geschikt 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, indien 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.

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
VOORZORGSMAATREGELEN:

Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet 
spelen met het apparaat.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische 
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.
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Algemene 
veiligheidsinstructies
Onthoud dat Pure 411 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 411-garantie is alleen van 
toepassing als het apparaat volgens deze instructies wordt gebruikt.

SAFETY
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SYSTEEM OVERZICHT
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SYSTEEM OVERZICHT

Touch  knop

Luchtuitlaat

Ionenkamer (luchtstroomoptimalisator) 

Bajonetsluiting

Ventilator

Motor

Ventilator houder

PCB - printplaat

Filterafdekring

Ronde rubberen voet

Binnenconstructie

Bodemplaat

Pre-filter

Hoofd filter (Deeltjes filter of Deeltje + Koolstof filter)

Overzicht
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USAGE

Deeltjes filter (vervangings filter)

Deeltjes + Carbonfilter (vervangings filter)

Kleurkeuze en dessin voor het stoffen voorfiltter.

Pure 411 
luchtreiniger

Deeltjes of Deeltje + 
Carbon filter

Stoffen pre-filter

Opties

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Pure 411 verpakking

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 411 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 411 in uw slaapkamer gebruiken: Na 5 seconden dimt het licht 
automatisch.

De unit plaatsen:

4 ins

10 cm
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Sluit uw Pure 411-luchtreiniger aan. Druk op de bovenste knop om 
het apparaat in te schakelen.
Stel de snelheidsinstelling in op 
het gewenste niveau (zie "Aan / 
uit en snelheidsregeling")

SET UP

Aan de slag

ON/OFF AND OPERATING SPEEDS

On/off and speed control

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

Medium
Druk tweemaal om 
de gemiddelde 
snelheid 2 in te 
stellen.

Hoog
Druk driemaal om in 
te stellen op hoge 
snelheid 3.

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

Het lampje op de aanraakknop geeft de 
geselecteerde snelheid aan.
Bovendien heeft Pure 411 een Autostart-
functie. Dit betekent dat de Pure 411 
automatisch herstart op de ingestelde 
snelheid als er een stroomstoring optreedt, 
het apparaat wordt losgekoppeld of een 
stroomschakelaar-timer wordt gebruikt.

1 2 2 31

4
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* Deeltjesmaterie kleiner dan 2,5 micron

FILTERS

Filters
Algemene informatie:
De unit wordt geleverd met het stoffen voor filter en ofwel een particle 
filter of een particle + carbon filter. 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

Schimmel          Huisstofmijt Bacterien

Particle + Carbon filters verwijderen alle bovengenoemde verontreinigende stoffen, plus:

KookluchtjesChemicalien

Knop controle functies

Filterwaarschuwing resetten
Houd de knop vijf seconden 
ingedrukt om de 
filterwaarschuwing te resetten.

Filter vervangen
Als het indicatielampje rood wordt 
(na 6 maanden gebruik), moet u 
het hoofdfilter vervangen.

1 2
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Duw de bovenste 
cilinder voorzichtig 
naar beneden en 
draai hem 
tegelijkertijd met de 
klok mee om hem 
terug in de 
bajonetsluiting te 
bevestigen.

7

Verwijder het voor 
filter uit het apparaat.

Verwijder voorzichtig 
de filterafdekring.

FILTERS

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

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

Filter vervangen

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het 
hoofd filter vervangt.

2 3

Duw de bovenste 
cilinder voorzichtig 
naar beneden en 
draai hem 
tegelijkertijd tegen 
de klok in om de 
bajonetsluiting aan 
de binnenkant te 
openen.

Verwijder de 
bovenste cilinder 
van de unit.

1

5 64

FILTERS

Stofzuig of was het voor filter

Stofzuig de buitenkant van het stoffen voor filter af en toe om stof te 

verwijderen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het stoffen 

voor filter verwijdertfilter

Druk de bovenste 
cilinder 
voorzichtig naar 
beneden en draai 
tegelijkertijd
tegen de klok in 
om de bajonet 
sluiting aan de 
binnenkant te 
openen.

Verwijder het 
bovenste deel 
van de unit

Verwijder het 
voorfilter van 
de unit

4

Was het 
voorfilter in de 
wasmachine 
volgens de 
instructies op 
het waslabel

, 

.

Bevestig het 
voorfilter aan de 
unit

Stop de stekker 
in het 
stopcontact

1 2 3

5 6
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Druk de filterafdekring 
stevig op zijn plaats 
boven het hoofdfilter. 
Het filterafdekring 
beschermt de 
bovenrand van het 
hoofdfilter tegen 
beschadiging.

Pak de 
filterhandgrepen 
vast en trek deze 
omhoog om het 
hoofd filter uit het 
apparaat te 
verwijderen.

Plaats het nieuwe 
hoofd filter op de 
binnenconstructie. 
De filterhandgrepen 
moeten naar boven 
wijzen.

FILTERS

1010

Druk gedurende 5 
seconden op de 
touchknop om de 
filtervervangingstimer 
te resetten.
Hierdoor weet Pure 
411 dat u het filter 
heeft vervangen. Het 
indicatielampje 
knippert 3 keer en 
verandert dan van 
rood in wit.

7 8 9
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Duw de bovenste 
cilinder voorzichtig 
naar beneden en 
draai hem 
tegelijkertijd met de 
klok mee om hem 
weer vast te zetten in 
de bajonetsluiting.12

Sluit uw Pure 411 
luchtreiniger aan.

13

VERZORGING EN ONDERHOUD

Algemeen onderhoud
Zorg goed voor uw Pure 411 om ervoor te zorgen dat deze 
optimale prestaties levert.

Stofzuig het voorfilter af en toe om stof te verwijderen, of was 
het op een zachte, lage temperatuur in de wasmachine.

Vervang het hoofdfilter om de zes maanden, afhankelijk van 
de bedrijfsomstandigheden. Vergeet niet de stekker uit het 
stopcontact te halen voordat u het hoofdfilter vervangt.

Als de unit openstaat om het filter te vervangen, zuig dan 
eventueel stof op dat zich in de unit heeft verzameld.

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

Bevestig het voorfilter 
over het hoofdfilter. 
Het voorfilter mag 
alleen de filterplank 
bedekken en niet de 
binnenste filterring 
van de filterhouder.
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Specificaties1 

SPECIFICATIES

Blue is verkrijgbaar in verschillende kleuren voor model Pure 411. De gekleurde 
stof werkt als voorfilter.

1Gecertificeerde classificaties zoals vermeld zijn gebaseerd op modellen met 
deeltjesfilter voor Blue Pure 411. Classificaties kunnen worden beïnvloed door het 
gebruik van andere Blue-filtermodellen.

2Luchtveranderingen per uur worden berekend op basis van de aanbevolen 
kamergrootte, uitgaande van plafonds van 2,4 m (8 ft). 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. In het toepassingsgebied 
kan de aanbevolen levensduur van het filter van zes maanden langer zijn.

Grootte Kamer 15 m²  (161 sq. ft.)

Clean Air Delivery Rook Stof Pollen 
Rate (CADR) cfm 105 120 120

m3/h  180 200 200 

Filtervervangingsindicator Ja

Aan / uit-timer Nee

Snelheden 1-2-3-off

Afmetingen Hoogte:  425 mm (16.7 in)
Breedte:  200 mm (7.8 in)
Diepte:  200 mm (7.8 in)
Gewicht: 1.52 kg (3.35 lbs)

Luchtstroomsnelheid 60 - 200 m3/h (35 - 120 cfm)

Luchtuitwisseling 2 5 per hour (15 m2 or 161 sq.ft.room)

Stroomverbruik 1.5 - 10 W

Geluidsniveau 17 - 46 dB(A)

Gemiddelde levensduur van het fi lter 6 maanden 3
Garantie 24 maanden


