
INSTRUKCJA OBSŁUGI

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Bluefi lters HOOme 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
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Nazwa Produktu HOOme

Napięcie zasilania AC 110V~60Hz or 220V~50Hz

Moc znamionowa 85W

Hałas (najniższy bieg) ≤38.0dB(A)

Generator jonów ujemnych 10million/cm3

CADR - Pył zawieszony 488 m3/h

Amount of Formaldehyde-
Cleaned Air (CADR) 90 m3/h

CADR - Formaldehyd 34~58 m2

Sugerowany czas wymiany 
filtrów

Filtr wstępny - co 2 lata
#1 oraz #2 Kaseta filtracyjna 
- co 6 miesięcy

Waga netto 11.3kg

Wymiary 401x232x662mm

Procesy oczyszczania  
powietrza

Filtr wstępny, Filtr katalityczny,
Filtr węgla aktywnego,
Filtr HEPA,
lampa UV, Generator jonów ujemnych
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Filtr wstępny
Filtr wstępny zatrzymuje kurz oraz inne większe zanieczyszczenia takie jak włosy czy sierść zwierząt 
domowych. Filtr może być czyszczony oraz używany wielokrotnie.

Filtr katalityczny
Filtr katalityczny tzw. zimnej katalizy adsorbuje nieprzyjemne zapachy oraz formaldehyd.

Filtr węgla aktywnego
Filtr węgla aktywnego adsorbuje zapachy oraz lotne związki organiczne (VOCs) m.in. toluen, ksylen 
i formaldehyd.

Filtr antybakteryjny
Filtr antybakteryjny, skutecznie zabija 99% bakterii przenoszonych w powietrzu.

Filtr HEPA (H13)
Filtr HEPA (H13) filtruje powietrze z większości zanieczyszczeń: cząstki ultra drobne (UFPs < 0.1 μm), 
pył zawieszony PM2.5 oraz PM10 oraz wirusy i bakterie.

Filtr UV
Lampa UV za pomocą światła o długości 365 nanometrów niszczy bakterie i inne patogeny
przenoszone drogą powietrzną, tym samym dezynfekując powietrze.

Generator jonów ujemnych
Generator jonów ujemnych wytwarza jony ujemne, które koagulują z zanieczyszczeniami tworząc
większe cząsteczki, co jednocześnie ułatwia ich usuwanie z powietrza przez oczyszczacz.

PROCES OCZYSZCZANIA
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BUDOWA URZĄDZENIA

Panel przedni

Wlot powietrza (po obu stronach)

Panel sterowania Wylot powietrza

Wskaźnik jakości
powietrza

Uchwyt

Wlot powietrza Zbiornik
z wodą

Wyświetlacz

Panel sterowania
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MONTAŻ FILTRÓW

1. Usuń folię ochroną filtra. 2. Montaż filtra oraz panelu  
przedniego.

A. Zdemontuj panel przedni.

A. Kasetę filtracyjną z filtrem HEPA oraz filtrem 
antybakteryjnym należy zamontować uchwytem 
do zewnątrz.

B. Kasetę filtracyjną z filtrem katalitycznym oraz 
filtrem węgla aktywnego należy zamontować 
uchwytem do zewnątrz.

C. Filtr wstępny należy zamontować uchwytem
do zewnątrz.

D. Zamontuj panel przedni obudowy.

*Urządzenie nie uruchomi się, jeżeli panel przedni 
nie zostanie odpowiednio zamontowany.

B. Wyciągnij filtr z urządzenia.

C. Wyciągnij filtr z folii ochronnej.

*Przed nieruchomieniem urządzenia
upewnij się, że filtr nie został w folii
ochronnej.
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Przygotowanie nawilżacza

1. Wyciągnij zbiornik na wodę. 

2. Wyciągnij filtr wody z folii ochronnej. 

3. Umieść filtr wody w zbiorniku. 

4. Otwórz gumową pokrywę wlotu.

5. Napełnij zbiornik około 1l zimnej wody, 
wypełniając około 80% zbiornika wody.

6. Po napełnieniu zbiornika, zamknij  
pokrywkę.

7. Umieść zbiornik z powrotem  
w oczyszczaczu. 

8. Urządzenie posiada funkcję nawilżania.

Jeśli zbiornik zostanie napełniony wodą, 
urządzenie automatycznie wygeneruje parę 
wodną. Lepszy efekt nawilżania można uzy-
skać poprzez zwiększenie biegu pracy. Niski 
poziom wody w zbiorniku zostanie zasygna-
lizowaną poprzez miganie diody. Lampka 
wskaźnika zacznie migać, gdy Jeśli zbiornik 
na wodę zostanie wyjęty, lampka wskaźnika 
pozostanie włączona, a urządzenie przestanie 
działać.
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STEROWANIE

1. Włączenie urządzenia

Gdy urządzenie jest podłączone i znajduje się w stanie gotowości, przycisk 
„zasilania” włącza urządzenie. Po ponownym dotknięciu przycisku urządzenie 
przechodzi w stan gotowości. Przycisk świeci się na czerwono w trybie goto-
wości oraz na zielono, gdy urządzenie jest włączono.

Przycisk „auto” włącza automatyczny tryb pracy urządzenia z jednoczesnym 
uruchomieniem generatora jonów ujemnych oraz lampy UV. Urządzenie  
w tym trybie dostosowuje bieg pracy w zależności od wykrytego przez czujnik 
stężenia pyłu zawieszonego. Przycisk świeci się na zielono, gdy tryb auto-
matyczny jest włączony. Uwaga: Jeśli użytkownik zmieni bieg pracy w trybie 
automatycznym, urządzenie przestanie pracować w tym trybie.

Gdy urządzenie jest włączone, każde naciśnięcie przycisku „timing” doda ko-
lejną 1 godzinę do czasu wyłączenia. Przycisk pozostanie włączony, gdy urzą-
dzenie pracuje w trybie pomiaru czasu, w przeciwnym razie będzie wyłączony.

Funkcja generatora jonów ujemnych włącza się automatycznie, przy urucho-
mieniu urządzenia. Funkcja może zostać wyłączona za pomocą pilota do ste-
rowania.

Funkcja lampy UV włącza się automatycznie, przy uruchomieniu urządzenia. 
Funkcja może zostać wyłączona za pomocą pilota do sterowania.

2. Tryb pracy

Bieg pracy w zależności od stężenia PM2.5

Bieg PM2.5 Data Kolor Bieg PM2.5 Data Kolor

1 0-50
Zielony

5 121-140
Żółty

2 51-80 6 141-160

3 81-100
Niebieski

7 161-300
Czerwony

4 101-120 8 301-500



9

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „SPEED -” lub „SPEED 
+”, aby przełączyć bieg i zmienić prędkość wentylatora. Po ustawieniu 
biegu pracy, urządzenia pracuje bez zmiany prędkości wentylatora w za-
leżności od poziomu stężenia PM 2.5.

W trybie automatycznym, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia 2 minuty 
po wykryciu zmiany natężenia oświetlenia otoczenia <5x. Zmiana natę-
żenia oświetlenia >5x spowoduje wyjście z trybu uśpienia oraz przejście  
w ponowy tryb pracy auto.

Gdy urządzenie jest włączone, dotknij przycisku „child-lock”, aby za-
blokować wszystkie przyciski. Gdy funkcja pozostaje aktywna przyciski 
nie reagują na dotyk, podczas gdy urządzenie nadal działa sposób, jak 
zostało wcześniej ustawione. Naciśnij przycisk „child-lock” na 5 sekund, 
a urządzenie wyjdzie z tego trybu. (Ikonka pozostaje włączony, gdy 
urządzenie pracuje w trybie blokady przed dziećmi, w przeciwnym razie 
zostanie wyłączone).

Gdy urządzenie jest włączone, przejdzie w tryb uśpienia w ciągu 5 se-
kund po naciśnięciu przycisku „sleep”. W trybie uśpienia panel stero-
wania gaśnie, a urządzenie przechodzi w tryb pracy najniższego biegu. 
Naciśnij dowolny przycisk, aby obudzić urządzenie, a następnie naciśnij 
przycisk „sleep”, aby wyjść z trybu uśpienia.

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję przypominającą o wymianie 
filtrów, która działa co 320 godzin oraz 1500 godzin. Po każdych 320 
godzinach pracy urządzenia, wskaźnik kontrolny znajdujący się na pa-
nelu załącza się (miganie), informując użytkownika o konieczności wy-
czyszczenia filtra wstępnego. Po wyczyszczeniu filtra wstępnego, należy 
przytrzymać przycisk reset przez 5s w celu wyłączenia sygnalizacji. Po 
każdych kolejnych 1500 godzinach pracy urządzenia, wskaźnik kontro-
lny załączy się (światło ciągłe), aby poinformować użytkownika o ko-
nieczności wymiany kaset filtracyjnych na nowe. Po wyczyszczeniu filtra
wstępnego, należy przytrzymać przycisk reset przez 5s w celu wyłącze-
nia sygnalizacji oraz zresetowania czasu. 

Druga funkcja przycisku „reset”: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij 
ten przycisk, w celu sprawdzenia całkowitego czasu. Czas pracy zosta-
nie pokazany w godzinach na ekranie. Ponieważ ekran może wyświetlać 
tylko trzy cyfry, cyfry tysięcy będą wyświetlane najpierw, a następnie 
setki, dziesiątki i pojedyncze.
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1. Wyłączenie urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania na panelu operacyjnym, gdy urządzenie jest uru-
chomione, by przeszło w tryb gotowości. Ikona zmieni kolor na czerwony.

1. Tryb automatyczny. Podłącz urządzenie do zasilania, naciśnij kolejno przyciski „power” i „auto”, 
urządzenie przejdzie w tryb sterowania zależny od stężenia PM 2.5 zmierzonego przez wbudowa-
ny czujnik. Prędkość obrotowa silnik wentylatora dostosuje się automatycznie do danych zebra-
nych przez czujnik. Tryb automatyczny jest zalecany do użycia w przypadku większości sytuacji. 

2. Tryb manualny. Podłącz urządzenie do zasilania, naciśnij przycisk „power” oraz przycisk 
„wind speed”, aby wybrać bieg. Następnie włącz lub wyłącz generator jonów ujemnych oraz 
lampę UV. Ten tryb jest odpowiedni w sytuacjach, w których wymagane jest obowiązko-
we oczyszczenie powietrza. Urządzenie nie zmieni automatycznie biegu w tym trybie pracy. 

3. Tryb uśpienia. Urządzenie przełączy się na pierwszy bieg pracy po naciśnięciu przycisku 
„sleep”, zapewniając cichą pracę urządzenia. W trybie automatycznym, urządzenie przej-
dzie w tryb uśpienia, gdy czujnik światłoczuły wykryje zmianę natężenia światła otoczenia. 

4. Timer. W trzech wymienionych wyżej trybach, po naciśnięciu przycisku „Timing” i ustawieniu cza-
su pracy, urządzenie rozpocznie odliczanie. Urządzenie wyłączy się po zakończeniu odliczania. 
(Jeśli chcesz anulować odliczanie, naciśnij przycisk „Timing”, aż wyświetlany czas zostanie sku-
mulowany do 12 godzin, a następnie naciśnij przycisk jeszcze raz w celu anulowania odliczania.) 

5. Blokada przed dziećmi. W czterech wymienionych wyżej trybach, urządzenie przejdzie w tryb 
zabezpieczenia przed dziećmi po naciśnięciu przycisku „child-lock”. Wszystkie funkcje urządze-
nia będą zablokowane do czasu odblokowania urządzenia. (Aby odblokować urządzenie, naci-
śnij przycisk „child-lock” przez 3 sekundy lub przycisk odblokowania na pilocie.)

JAK UŻYWAĆ?
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Prawidłowe użytkowanie

1. 1. Nie umieszczaj urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym,  
w pobliżu otworów wentylacyjnych, klimatyzacji lub blisko źródeł ciepła. 
Może to spowodować, uszkodzenie obudowy lub całego urządzenia.  
 
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu telewizorów lub radia. Może 
to spowodować zniekształcenie obrazu lub powodować inne za-
kłócenia. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania może powo-
dować zakłócenia w telewizorze lub radiu. Umieść urządzenie  
w odległości 1 m lub więcej od tych urządzeń. Ponadto, je-
śli oczyszczacz zostanie podłączony do tego samego gniazda 
co telewizor lub radio, mogą wystąpić zakłócenia tych odbior-
ników. Podłącz oczyszczacz do innego gniazda sieciowego.| 
 

2. Urządzenie należy ustawić na podłodze ze względu na naj-
lepszą skuteczność oczyszczania zanieczyszczeń, któ-
re akumulują się na niewielkiej wysokości od podłogi. Za-
leca się ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni. 
 
 

3. Aby zapewnić skuteczną cyrkulację powietrza, umieść urządzenie  
w odległości około 30 cm lub więcej od ścian lub innych przedmiotów. 
 
 
 
 
 

4. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu, 
ponieważ może to spowodować jego nieprawidłowe działa-
nie. Uważaj, aby nie umieszczać magnesów ani żadnych innych 
przedmiotów metalowych na urządzenie lub w jego pobliżu. 
 
 
 
 
 
 

5. Nie należy blokować wylotu oraz wlotu wentylacyjnego.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
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W TRAKCIE INSTALACJI

1. Nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia podczas jego pracy. Podczas przenoszenia lub prze-
chowywania urządzenia, uważaj na przewód zasilający. Ciągnięcie za przewód zasilający może 
spowodować zwarcie lub jego wewnętrzne uszkodzenie. Może to doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem.

2. Uważaj na uszkodzenie przewodu zasilającego oraz gniazdka sie-
ciowego. Nie należy ciąć, nadmiernie skręcać, ciągnąć ani zginać 
przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
dla własnego bezpieczeństwa skontaktuj się z producentem, dzia-
łem serwisowym lub uprawionym specjalistą, aby go wymienić. 
 
 

3. Nie używaj zasilaczy, gniazdek sieciowych ani urządzeń łączą-
cych, które przekraczają zalecane napięcie znamionowe. Urzą-
dzenie może być podłączone jedynie do prądu zmiennego  
o napięciu 220V ~ 5A. Używanie źródła zasilania, które przekra-
cza tę wartość, może doprowadzić do przegrzania urządzenia  
i spowodować pożar. Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilające-
go mokrymi dłoniami, może to spowodować porażenie prądem. 
 
 
 

4. Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wen-
tylacyjnych. Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia. 
 
 
 
 
 
 

5. Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie dopuszczaj 
do kontaktu urządzenia z wodą, łatw palnymi środkami czy-
stości lub innymi płynami. 
 
 
 
 
 

6. Ten produkt nie może zastąpić standardowych systemów wentyla-
cji, odkurzaczy ani wentylatorów kuchennych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13

7. Nie używaj oczyszczacza w pobliżu urządzeń gazowych, urządzeń 
grzewczych lub pieców. 
 
 
 
 
 

8. Urządzenia nie należy używać w wilgotnym lub gorącym otoczeniu, 
takim jak prysznic, toaleta lub kuchnia. 
 
 
 
 
 

9. Dwa łuki po obu stronach są uchwytami, których nie można wyciągnąć. 
 

10. Nie umieszczaj urządzenia w pozycji odwróconej. 

11. Nie umieszczaj urządzenia w pozycji odwróconej.  
• Niestabilne podłoże: może to spowodować upadek urządzenia, doprowadzając do jego  
   uszkodzenia.

12. • Gorące lub wilgotne miejsca, takie jak prysznic: może to spowodować porażenie prądem lub  
   pożar. Miejsca takie jak kuchnia, których emitowane są gorące opary. 
 

13. Nie używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym używa się owadobójczego 
kadzideł.  
• Pochodzące z kadzideł związki chemiczne mogą gromadzić się w urządzeniu, a następnie  
   zostać uwolnione, powodując uszczerbek na zdrowiu fizycznym. 
• Po użyciu owadobójczych kadzideł, przed użyciem oczyszczacza, należy przewietrzyć  
   pomieszczenie.
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UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków, natychmiast wyłącz 
urządzenie (w innym wypadku może dojść do porażenia prądem, iskrzenia 
urządzenia lub pożaru): 
• Dziwne dźwięki lub wibracje podczas pracy urządzenia. 
• Urządzenie jest niezwykle gorące lub wydobywa się z niego  
    zapach dymu. 
 

2. Proszę regularnie czyścić wtyczkę zasilającą. Jeśli na wtyczce znajduje się 
kurz lub wilgoć, może to spowodować jej uszkodzenie oraz pożar. 
• Odłącz przewód zasilający i wytrzyj go suchą szmatką. 
• Odłącz przewód zasilający, jeśli urządzenie nie będzie używane  
   przez dłuższy czas. 
 

3. Odłącz przewód zasilający, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuż-
szy czas. 
• Urządzenie może się włączyć, powodując porażenie prądem lub obrażenia. 
 

4. Przewód zasilający należy prawidłowo podłączyć do gniazdka sieciowego. 
Nieprawidłowe podłączenie wtyczki, może spowodować przegrzanie, co 
może doprowadzić do porażenia prądem, a nawet pożaru. 
• Nie używaj uszkodzonej wtyczki ani uszkodzonego gniazdka sieciowego. 
 

5. Przewód zasilający należy odłączyć trzymając za wtyczkę. 
• Pociągnięcie przewodu zasilającego w celu odłączenia 
go może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego, 
porażenie prądem, zwarcie lub pożar. 
 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności należy 
natychmiast odłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z serwisem: 
• Przełącznik nie działa, 
• Przewód zasilający lub wtyczka są gorące. 
• Wykryto niepokojące dźwięki urządzenia lub wibracje. 
• Wykryto wszelkie inne nieprawidłowości lub niesprawności urządzenia. 
 

7. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, urządzenie powinno 
być demontowane tylko przez wykwalifikowany personel.
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1. Filtr wstępny (około dwa razy w miesiącu).

Oczyść powierzchnię filtra za pomocą odkurzacza lub przemyj wodą.
Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

• Oczyść kurz z przedniej części filtra za pomocą odkurzacza
• Umieść filtr w przewiewnym miejscu, co pozwoli na rozproszenie  
   szkodliwych gazów. Nie wystawiaj filtra na bezpośrednie  
   nasłonecznienie
• Struktura filtra jest delikatna, nie naciskaj zbyt mocno na filtr  
   podczas odkurzania
• Nie używaj wody do czyszczenia tego filtra.

• Umieść filtr w przewiewnym miejscu, co pozwoli na rozproszenie  
   szkodliwych gazów. Nie wystawiaj filtra na bezpośrednie  
   nasłonecznienie,
• Nie używaj wody do czyszczenia tego filtra.

• Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę  
   z gniazda
• Pociągnij kratkę wywiewną, aby ją wyjąć
• Demontaż kratki wylotowej podczas pracy,  
   zatrzyma automatycznie urządzenie.  
   Ponowny montaż spowoduje  
   automatyczne wznowienie pracy  
   urządzenie oraz kontynuację poprzedniego  
   trybu pracy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

2. Filtr węgla aktywnego, filtr katalityczny (mniej więcej raz na dwa miesiące). 

3. Filtr antybakteryjny, filtr HEPA (mniej więcej raz na dwa miesiące).

4. Czyszczenie wylotu powietrza.
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Jeśli urządzenie wydaje dźwięk skrzypienia, użyj 
patyczka higienicznego jako narzędzia do czyszczenia 
głowicy. Regularnie czyść pył wokół głowicy emisyjnej.

Przetrzyj soczewkę suchym wacikiem, aby usunąć brud. (Wilgoć lub dym tytoniowy mogą 
spowodować trwałe nieprawidłowe działanie czujnika). Najpierw zdejmij osłonę czujnika, a 
następnie użyj suchego bawełnianego wacika, aby wytrzeć soczewkę.

• Odłącz przewód zasilający
• Nie wkładaj bawełnianego wacika w obszar inny niż soczewka
• Użyj dodatkowego światła, jeśli widoczność soczewki jest utrudniona.

Przypomnienia:
• Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz przewód zasilający
• Nie używaj urządzenia bez filtra, ponieważ nie będzie w stanie usunąć zanieczyszczeń. 
   Zgromadzone zanieczyszczenia w urządzeniu mogą spowodować awarię urządzenia
• Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, ponieważ  
   zużywa energię także w trybie gotowości.
• Być może trzeba będzie wymienić filtry wcześniej, w zależności od miejsca i sposobu  
   korzystania z urządzenia (takich jak gospodarstwo domowe, w którym przebywają palacze  
   lub obszary o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza). Wymień filtr, jeśli filtracja nie jest  
   zauważalna.

5. Czyszczenie generator jonów ujemnych.

6. Czujnik pyłu zawieszonego PM 2.5 (mniej więcej raz na dwa miesiące).

patyczek higieniczny

patyczek 
higieniczny
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Oczyszczacz powietrza 1 szt.

Filtry
Filtr wstępny: 1 szt.

#1 Kaseta filtracyjna: 1 szt.
#2 Kaseta filtracyjna: 1 szt.

Filtr wody do nawilżacza 1 szt.

Instrukcja obsługi 1 szt.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najczęstsze usterki, opisy kodów błędów, metody rozwiązywania problemów.

Usterki Sposoby naprawy

Nie można włączyć urządzenia  
lub przycisk uruchamiający nie działa.

Sprawdź:
1. Czy przewód zasilający jest podłączony? 
2. Czy  przednia pokrywa jest zamknięta?  
3. Czy urządzenie jest pionowo ustawione  
    na ziemi? 
4. Czy urządzenie jest w trybie  
    rodzicielskim? Jeżeli tak przytrzymaj  
    przycisk przez 5 sekund aby wyłączyć  
    blokadę rodzicielską.

Powietrze jest zanieczyszczone, ale wskaź-
nik zanieczyszczeń świeci się na „zielono” 
Wskaźnik zanieczyszczeń pozostaje „czer-
wony” nawet przy długotrwałej pracy.

1. Czy  oczyszczacz znajduje się w miejscu  
    gdzie jest  łatwy dostęp powietrza, jeśli 
    nie to przenieś go. 
2. Sprawdż czy czujnik cząsteczek stałych  
    jest zabrudzony i wyczyść go. 

Podczas pracy oczyszczacz wydaje   
niepokojący dźwięk.

1. Sprawdż czy filtr nie jest zabrudzony   
    i wyczyścić go. 
2. Jeżeli filtr nie był dawno wymieniany, 
    należy go wymienić.

Oczyszczacz działa od jakiegoś czasu,  
ale nie widać poprawy powietrza.

1. Sprawdź czy filtr został wyjęty z foli. 
2. Sprawdż czy posiadasz prawidłowy filtr.

Wyświetlacz pokazuje F1 lub F2 Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z działem 
technicznym. 

Urządzenie  przechodzi w tryb czuwania. Wyłącz tryb  automatyczny.
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