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Poznaj AirVisual Pro

airvisual.com/app

Czas na kontrolę powietrza, którymoddychasz.

Użyj AirVisual Pro, aby zobaczyć jakie niewidzialne zagrożenia

czają się w powietrzu i zrozumieć skąd pochodzą. Śledź jakość

powietrza waplikacji, abycieszyćsię dodatkowymi funkcjami.

Pobierz stąd :

Szukaj: AirVisual



AirVisual Pro -STEROWANIE

Zasilanie / Uśpienie / Powrót

• Włącz/wyłącz przytrzymując 
przycisk  przez 3 sek.

• Tryb uśpienia/wybudzenie wciśnięcie

• Szybkie naciśnięcie powoduje powrót do 
ustawień menu

Menu/OK

• Uzyskaj  dostęp  do  menu  AirVisual  Pro  i jego 
ustawień

• Wybór menu

Góra/dół/lewo/prawo

• Poruszaj się po ustawieniach AirVisual Pro

• Nawiguj pomędzy kolejnymi ekranami



Co to jest PM 2,5?

PM2,5 odnosi się do cząstek stałych w powietrzu o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej.

Ze względu na swoją wielkość PM2,5 jest uważany za najbardziej niebezpieczne

zanieczyszczenie dla zdrowia ludzkiego, ponieważ przedostaje się bezpośrednio do

krwioobiegu.

Źródło

Na zewnątrz: pojazdy, spalanie drewna, działalność przemysłowa i inne formy  

spalania.

Wewnątrz: nieszczelne okna i drzwi, gotowanie na kuchence, kominki,  

kadzidło, środki czyszczące i zapachy.

Skutki

Krótkotrwałe: podrażnienie oczu i nosa, nieregularne bicie serca,  

ból w klatce piersiowej oraz ból gardła.

Długoterminowe: astma, rozedma płuc, uszkodzenie

płuc, rak, udary mózgu, zawały serca i przedwczesna

śmierć.

Wprowadzenie do PM 2,5



Air Quality Index(AQI)

AQI, czyli wskaźnik jakości powietrza, to system

określania poziomów jakości powietrza w sposób

łatwydo zrozumienia.

Indeks mieści się w zakresie od 0 do 500, przy czym

wyższe wartości wskaźnika wskazują na wyższy

poziom zanieczyszczenia powietrza.

AQI jest obliczane na różne sposoby na całym

świecie. Jednak najczęściej stosowane systemy AQI to

te ustanowione przez Stany Zjednoczone i Chiny.

Ten model AirVisual Pro obsługuje oba systemy.

Skale AQI dla Chin i USA są porównywalne dla

wartości powyżej 200. W przypadku niższych

wartości system US AQI jest bardziej

rygorystyczny.*

* AirVisualzalecastosowanie skali US AQI.



Air Quality Index (AQI) icons*

Dobra
0 - 50

Niewielkie ryzyko dla  
zdrowia

Umiarkowana
51 - 100

Wrażliwe osoby mogą  
odczuwać podrażnienia

Niezdrowa dla  
wrażliwych grup**  
101 - 150

Grupy wrażliwepowinny  
ograniczyć wysiłek na  
zewnątrz

Niezdrowa
151 - 200

Działa szkodliwie dla grup  
wrażliwych,ograniczaaktywnośćna  
świeżympowietrzu

Bardzoniezdrowa
201 - 300

Unikaj intensywnej aktywności  
na świeżym powietrzu

Niebezpieczna
301+

Poważne ryzyko skutków  
oddechowych. Każdy  
powinien unikać zajęć na  
świeżym powietrzu.

* Zgodnie ze standardami US EPA dotyczącymi zanieczyszczenia cząstkami w  
celu obliczenia AQI

**Grupy wrażliwe obejmują osoby z chorobami układu oddechowego lub serca, dzieci i osoby starsze



CO2

Co to jest CO2?

CO2 (dwutlenek węgla) jest naturalnym, bezwonnym gazem, który występuje na  zewnątrz w 

stężeniach od 380 (na obszarach wiejskich) do 500 ppm (na obszarach miejskich).

Ponieważ ludzie wydychają dwutlenekwęgla, stężenie CO2 wpomiesczeniach jest wyższe

niż stężenie na zewnątrz. Wysoka zawartość CO2 oznacza, że potrzebujesz świeżego powietrza!

Źródło

Na zewnątrz: spalanie paliw kopalnych, transport , przemysł,  

wytwarzanie energii elektrycznej

Wewnątrz: oddychanie człowieka

Zagrożenia zdrowotne

Wysoki poziom CO2 rzadko powoduje długotrwałe skutki zdrowotne. 

Najczęściej powoduje on: bóle głowy, senność i trudności z koncentracją. Co 

ważniejsze, wysoki poziom CO2 wskazuje na  stagnację powietrza, która zwykle 

ma mniej tlenu i więcej bakterii, pleśni i innych  szkodliwych cząstek, takich jak

Lotne Związki Organiczne.



Wentylator i jego kolor reprezentują poziom CO2 w pomieszczeniu. Dowolny kolor poza  

zielonym oznacza, że należy otworzyć okno, aby uzyskać czyste, świeże powietrze (jeśli  

powietrze na zewnątrz jest czyste).

Dobrze
CO2<700 ppm*  

Bardzo małe  

stężenie

Umiarkowanie

701 - 1,000 ppm

Można wyczuć zapachy

Wysokie

1,001 - 1,500 ppm

Ogólna senność

Niezdrowe

1,501 - 2,500 ppm

Zmęczenie i zmniejszona  

koncentracja

Bardzo niezdrowe

2,501 - 5,000 ppm

Bóle głowy i niekorzystne  

skutki zdrowotne

Niebezpieczne

5,001 - 10,000 ppm

Przyspieszone oddychanie,  

nudności

Skutki zdrowotne po dłuższym czasie

* ppm: Części na milion

IkonyCO2



Pasekstanu

Uzyskaj szybki przegląd jakości powietrza na górze każdego  ekranu.

OFFLINE (lub nie połączono ze stacją zewnętrzną)

ONLINE

Wilgotność AQI Czas CO
2

Temperatura

CO
2

AQI ZewnętrzneAQI NazewnątrzCzas



Ekran główny - offline

Zapoznaj się z ekranem głównym offline. Ten wyświetlacz zawiera wszystkie informacje  

potrzebne do osiągnięcia idealnej równowagi między czystym i świeżym powietrzem.

AQI

AQI (wartość)

AQI (historia)

wskaźnikCO
2

CO2 wartość
(ppm)

CO
2

(historia)

Nazwamiernika



Ekran główny - online

Po podłączeniu do Wi-Fi ekran główny zostanie przesunięty tak, aby lewa strona
przedstawiała zebrane informacje o jakości powietrza AirVisual Pro, a prawa strona
przedstawiała informacje o jakości powietrza na zewnątrz.

Nazwamiernika

AQI

AQI (wartość)

AQI (historia)

ZewnętrzneAQI

Wybrana  
stacja  
zewnętrzna

Zewnętrzne AQI

(historia)



Ekran wewnątrz - online

Ten ekran wyświetla dane dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniu, wtymCO2, 
temperatury i wilgotności.

wartość CO2

Temperatura  

CO2(historia)

Nazwamiernika

Wilgotność (%)



Ekran pogody - online

Dowiedz się zanim pójdziesz! 
Skorzystaj z prognozy zanieczyszczenia powietrza i odpowiednio zaplanuj swój
harmonogram zajęć na świeżym powietrzu, aby  zmaksymalizować komfort i cieszyć się 
dobrym samopoczuciem.

Wybrana  
lokalizacja  
zewnętrzna

Oś czasu

Prognoza
zewnętrznegoAQI

Prognoza 
pogody



Ekran rekomendacji

Ekran rekomendacji zawiera informacje, które pomogąCi zadbać o zdrowiei

Komfort zarówno psychiczny jak i fizyczny.

Ikony porad

Poradytekst

StatusWi-Fi

Statusbaterii

Data i czas



Indeksikon

Otwórz okna, aby wprowadzić  

świeże, czyste powietrze

Ciesz się aktywnością na świeżym  
powietrzu

Uruchom oczyszczacz powietrza,  

aby zmniejszyć zanieczyszczenie w  

pomieszczeniu

PołączenieWi-Fi

Połączony z Wi-Fi, ale nie z  

serwerem

Zamkijokno

Unikaj zajęć na świeżym powietrzu

Noś maskę na zewnątrz

Nie połączony z Wi-Fi

Ładowanie baterii



FAQs - AirVisual Pro

Jak wyświetlić dane mojego AirVisual Pro waplikacji AirVisual?

Dodaj swój AirVisual Pro do aplikacji AirVisual, aby uzyskać dostęp do danych w  

podróży, zdalnie kontrolować ustawienia i udostępniać dane innym osobom. Jak?

Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami.



Jak mogę zobaczyć stan stężenia PM2,5?

Aby wyświetlić stężenie PM2,5 wraz z odczytami AQI, wejdź do menu głównego i przejdź

do opcji Wyświetlacz > Jednostki > „Stężenie PM2,5”. Wybierz „Wyświetl”, a  następnie 

kliknij „OK” i „Wstecz”.

FAQs - Zobacz wartości PM 2,5



FAQs - Wi-Fi połączenie

Jak mogę podłączyć AirVisual Pro do Wi-Fi?

AirVisual Pro daje możliwość połączenia z Wi-Fi za pomocą urządzenia lub aplikacji

mobilnej (korzystne dla użytkowników posiadających prywatne / ukryte sieci lub długie

hasła Wi-Fi).

1) Aby skonfigurować Wi-Fi za pomocą urządzenia, kliknij przycisk „OK” i przejdź

Network > Wi-Fi, awybierz swoją sieć. Naciśnij  

środkowy przycisk „OK”, aby przejść do ekranu hasła.

2) Aby skonfigurować Wi-Fi za pomocą aplikacji AirVisual, kliknij ikonę + na  
ekranie głównym aplikacji. Wybierz „Konfiguruj Wi-Fi mojego Pro” i  
postępuj zgodnie z instrukcjami.



Dobrze

Postaw AirVisual Pro na płaskiej,  
stabilnej powierzchni

Oczyść AirVisual Pro za pomocą  
lekko wilgotnej szmatki

Podłącz AirVisual Pro do  
ładowarki USB 5V

Wydłuż żywotność baterii,  
korzystając z trybu oszczędzania  
energii

Źle

Nie wystawiać na bezpośrednie  
działanie promieni słonecznych  
(nawet wpomieszczeniach)

Nie wystawić na działanie 

wody (np.  Deszczu)

AirVisual Pro nie jest 

wodoodporny

Nie wystawić na silny

wiatr

Nie wystawić na ekstremalne  ciepło

Zasadyużytkowania



Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

https://loveair.pl/
https://loveair.pl/

