
Viktig information

Innan användning: läs noga igenom manualen och spara den till framtida bruk.

1.  För att undvika elstötar, låt aldrig vätska eller brännbara material komma 

 nära produkten.

2.  Spruta aldrig rengörningsmedel, insektspray, parfym eller andra brandfaliga  

 ämnen på produkten.

3.  Innan du ansluter produkten till elnätet, se till att voltantalet stämmer 

 överens med vad som ditt eluttag levererar.

4.  Produkten kan inte ersätta vanlig ventalation, normal städning eller 

 användas som fläkt vid matlagning.

5.  Se till att produkten är placerad på en plan och stabil yta.

6.  Lämna alltid 30 cm utrymme runt om produkten, samt 50 centimeter över.

7.  Försäkra dig om att filter och lock är monterat korrekt innan du startar 

 enheten.

8.  Stoppa aldrig in fingrar eller andra objekt i in/utblåstet för att undvika 

 fysiska skador. 



Gratulerar! Det är dags att installera din smarta luftrenare! För att få ut så mycket 

som möjligt av produkten behöver du installera Sensibo-appen och ha tillgång till 

ett Wi-Fi-nätverk. 

Krav

Kom igång

Installera appen

iOS- eller Android-enhet

2.4GHz WiFi-nätverk med internetåtkomst

Sensibo-appen guidar dig enkelt genom installationen.

Ladda ned Sensibo-appen på din mobila enhet helt kostnadsfritt: 

• För iOS-enheter söker du ‘Sensibo’ i App Store
• För Android-enheter söker du ‘Sensibo’ i Google Play

Registrera dig med användarnamn och lösenord. Under menyn hittar du sedan 

Lägg till en ny enhet. Välj Sensibo Pure och följ instruktionerna.

Viktigt: För användning måste skyddsplasten på filtret tas av. 
Guide finns tillgänglig i appen och i denna manual.



Utseende och knappar

Delar

Kontrollpanel

Filter

Bottenplatta
Insug

Led-belysning

Kontrollpanel

Utblås

Kontroll AV/PÅ

Kontroll fläkthastighet

Timer

Kontroll belysning



1. Tryck på knappen för att starta enheten. Indekator för låg fläkt tänds.

2. Tryck på knappen igen för att stänga av.

När enheten är på, tryck då på knappen för att anpassa fläktens hastighet. 

Hög hastighet ger bäst resultat, medans låg hastighet låter mindre.

Automatisk fläkthastighet bör endast användas när enheten inte är ansluten 
till Sensibos servrar. Med detta aktiveras går fläkten på fullt när den upptäcker 
dålig luft.

För bästa resultat, koppla din Sensibo Pure till Sensibo-appen och aktivera 

Pure Boost för att anpassa luftrenaren automatiskt. 

Denna metod rekommenderas för optimal användning och luftkvalitet.

Din luftrenare är utrustad med sensorer och känner av kvaliteten på luften 

omkring. Belysningen på enheten visar den avlästa kvaliteten. Blå indikerar bra 

kvalitet, gul godkänd och röd ohälsosam.

Använd Sensibo-appen för att ställa in timer, 7-dagars schema eller 

anpassa andra funktioner som skall starta enheten.

PÅ/AV-knapp

LÅG/HÖG fläkthastighet

Automantisk anpassning

Timer

Pure Boost (rekommenderas)

Ljusstyrka

Luftkvalitetsindikator

Avancerade inställningar

När enheten är på, tryck då på knappen för att skifta mellan 4H/8H för att 

anpassa avstängning av enheten. Tryck igen tills lampan slocknar för att 

stänga av timerfunktionen.

Tryck på knappen för att anpassa ljusstyrkan på enheten. 

Du kan välja på Standard, svagt ljus och stänga av belysningen helt.



Byta filter

1.  Vänd enheten upp och ned, rotera bottenplattan till markeringen “OPEN”

2.  Ta ut filtret

3.  Avlägsna den skyddande plasten på ditt nya filter

4.  Placera det nya filtret på sin plats

5.  Sätt tillbaka bottenplattan och rotera till markeringen “CLOSE”

Notera: När du byter filter, håll inne av/på-knappen i 7 sekunder för att nollställa 

filterräknaren (behövs inte vid första användningen).



Underhåll

Att tänka på

Rengöring & förvaring

Mer information finns på support.sensibo.com
Frågor? Skicka ett mail till oss på support@sensibo.com
eller kontakta oss på Facebook och Twitter

• Försäkra dig om att enheten inte är ansluten till elnätet vid underhåll.

• Sänk inte ned enheten i vatten eller någon annan vätska

• Använd inte slipande, frätande eller brandfaliga rengöringsmedel  

(t.ex alkohol och blekningsmedel).

• Tvätta inte filtret.

• Använd inte en dammsugare för att göra rent filtret.

• Försäkra dig om att enheten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
• Använd en mjuk trasa med naturliga rengöringsmedel för att få bort damm  

och smuts från enhetens utsida, insug och utblås.
• Vänta tills enheten är helt torr innan du ansluter enheten till elnätet igen. 
• Används inte enheten ofta, starta den några minuter då och då. 

Notera: Spill inte vatten eller annan vätska på enheten för att undvika skada.



Problemlösning

Fungerar inte

• Är enheten kopplad till elnätet? 

• Levererar uttaget ström?

• Har det gått någon säkring? 

• Är strömmen på?

• Blinkar indikator för filterbyte?

Fungerar dåligt

• Sitter det fast damm på utsidan av filtret?

• Står något ivägen för insug/utblås?

Störande ljud

• Sitter något fast i fläkten eller dess galler?

• Står den ostadigt?

• Sätt fläkthastigheten på låg vid hög ljudnivå eller användning på natten.

Doftar illa

• Det är normalt att enheten doftar plast vid första användning.

• Enheten kan ge ifrån sig dålig lukt om filtret är dammigt. 

• Gör rent enheten eller byt till nytt filter.

Belysningen blinkar rött

• Håll inne av/på-knappen 7 sekunder för att nollställa filterräknaren.


