
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny oczyszczacz powietrza LA350+



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, prosimy o przeczytanie niniejszej 

instrukcji obsługi oraz o przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu na 

przyszłość. 

 
Ostrzeżenie: Przed pierwszym użyciem, należy wyjąć filtr HEPA i usunąć folię z  paneli z 

filtra z węglem aktywnym (4 sztuki). 
 

Wstęp 

Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza firmy LIFAair Wykorzystano w 

nim wyróżniającą się fińską technologię i innowacje poprawiające jakość życia. 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa  
 

• Należy używać tylko części wyposażenia lub akcesoriów podanych przez producenta. 

• W celu uniknięcia wypadków, urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. 

• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach 

fizycznych , czuciowych i umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że korzystają z 

urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i zdają sobie sprawę 

z istniejących zagrożeń. Dzieciom nie wolno jest bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno jest czyścić i 

konserwować urządzenia bez nadzoru. 

• Nie należy zatykać, ani zasłaniać otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy przygotować do pracy zgodnie z 

instrukcją producenta. 

• Należy dopilnować, żeby urządzenie podczas pracy było ustawione w położeniu pionowym, nigdy nie było 

przekrzywiane na boki, ani nie stało do góry dnem. 

• W przypadku długiego nie używania urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 

• Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur, żeby uniknąć kondensacji pary 

wodnej wewnątrz urządzenia. 

• Przewód zasilający należy chronić przed nadeptywaniem i przyciskaniem. 

• Przed przesuwaniem, czyszczeniem urządzenia lub wymianą filtrów należy odłączyć urządzenie od sieci. 

• Nigdy nie należy otwierać zasilacza sieciowego, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz 

utratę gwarancji. 

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu ciepłych i wilgotnych pomieszczeń, takich jak łazienki. 

• Dla  bezpieczeństwa osobistego i optymalnego korzystania z urządzenia, nigdy nie należy na nim siadać, ani 

kłaść jakichkolwiek przedmiotów. 

• Nie kłaść żadnych przedmiotów na kratce, częściach ruchomych, wlocie i wylocie powietrza. 

• Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, w celu uniknięcia osadzania się kropli 

wody. 



• Wszystkie czynności obsługowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu. Obsługa 

techniczna wymagana jest w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład, w przypadku uszkodzenia 

przewodu zasilającego, rozlania cieczy lub upadku jakiegoś przedmiotu na urządzenie, wystawienia urządzenia na 

działanie deszczu lub wilgoci, niewłaściwego działania urządzenia lub jego upadku. 

• W celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym należy przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji i 

konserwacji urządzenia. 

• Urządzenie należy używać tylko z zasilaczem dostarczonym razem z urządzeniem. 

• Urządzenie musi być zasilane bardzo niskim napięciem bezpiecznym podanym na oznakowaniu urządzenia. 

 

 

 Prawidłowa utylizacja produktu. Oznakowanie to wskazuje, że produkt nie powinien być 

wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. W celu 
niedopuszczenia do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego, z powodu  niekontrolowanego pozbywania się odpadów, urządzenie należy usuwać w 

odpowiedzialny sposób, tym samym wspierając odzysk zasobów materiałowych, który nie narusza 
równowagi ekologicznej. Zużyte urządzenie należy zwrócić w ramach programów zwrotu i 

zbierania odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. 

Zabierze on produkt do ponownego przerobu bezpiecznego dla środowiska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykaz zawartości opakowania
Główny zespół oczyszczacza powietrza 1 szt.

Panele węgla aktywnego 4 szt.

Filtr HEPA 1 szt.

Przewód zasilający wraz z zasilaczem 1 szt.

Inteligentny stacja monitorowania zanieczyszczeń 1 szt.

Przewód zasilający stacji monitorowania zanieczyszczeń 1szt.

Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczyszczacz 

powietrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtr HEPA 

(wewnątrz jednostki głównej) 

 

 

 

 

 

Zasilacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panele węgla aktywnego 

(wewnątrz jednostki głównej) 

 

 

 

 

 

Przewód zasilający 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligentny sterownik

 

 

 

 
Przewód zasilający sterownika 

 

 

 

 

 

 



Funkcje - Przygotowanie oczyszczacza do pracy 

Jednostka główna 

 
Pairing – łączenie ze stacją pomiarową 

Increase – zwiększanie prędkości pracy wentylatora 

Decrease– zmniejszanie prędkości pracy wentylatora 

① Dotykowy panel sterujący: służy 

do zmiany prędkości nawiewu i 

łączeniu urządzenia ze stacją 

pomiarową 

② Wskaźnik stanu    

       pracy/zasilania 

 
Inteligentny sterownik nie jest podłączony: 

Powolne miganie zielonej lampki: tryb oczekiwania 

Miganie zielonej lampki: ręczne sterowanie przez 

panel dotykowy 

Szybkie miganie zielonej lampki: łączenie ze stacją 

pomiarową 

Stały zielony kolor lampki: tryb pracy 

Inteligentny sterownik jest podłączony: 

Biała lampka miga 3 razy: urządzenie połączyło się 

ze stacją pomiarową 

Stały biały kolor lampki: praca w trybie 

automatycznym 

 

③  wlot powietrza 

④ złącze do zasilania prądem 

stałym (podłączyć do  zasilacza 

sieciowego) 

⑤  pokrywa dolna  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Połóż na podłogę miękki ręcznik lub jakąś podkładkę ochronną, 

obróć urządzenie do góry dnem i pokręć dolną pokrywą w celu jej 

odblokowania. (Należy upewnić się, czy zasilanie prądem stałym 

jest odłączone). 

Zdejmij dolną pokrywę. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chwyć górną część filtra obydwoma rękami i unosząc go 

wyjmij z obudowy. 

 

Wyjmij 4 płytki węgla aktywnego z obudowy. (Płytkę węgla 

aktywnego należy wyjmować po naciśnięciu klamry palcem – 

patrz schemat.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Usuń folię z paneli węgla aktywnego. 

 

 Ponownie włóż 4 płytki węgla aktywnego do urządzenia. (Należy 

sprawdzić, czy dwa wypusty, na dole płytki węgla aktywnego, 

pasują do rowków w obudowie). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Należy upewnić się, czy  wypusty weszły w rowki po 

włożeniu płytek węgla aktywnego z powrotem do obudowy 

oczyszczacza. 

 

 Włóż ponownie filtr do urządzenia i zamknij dolną pokrywę. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Zablokuj dolną pokrywę (w tym celu, należy ją obrócić w 

kierunku zgodnym z ruchem zegara w położenie 

zablokowania). 

 

 Montaż jest ukończony. Postaw urządzenie we właściwym 

położeniu. 

 

 
    Podłączanie zasilania 
    Usuń pasek ochronny ze złącza do zasilania prądem stałym,  

    wyciągnij przewód zasilający i podłącz go do zasilacza sieciowego.  

    Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia i przyłącz do gniazda sieciowego. 

    Oczyszczacz przejdzie w stan oczekiwania, dioda LED będą powoli migać. 
 LED będą powoli migać. 

 

 

 



Korzystanie z urządzenia 

Umieszczenie oczyszczacza powietrza w najlepszym miejscu 
 
W celu zoptymalizowania pracy oczyszczacza powietrza, należy ustawić go tak, żeby zachować pewną odległość 

wlotów powietrza od ścian i innych przeszkód. 

                                                         
    

 

 

 

 

 

 

Over 20 cm – ponad 20 cm od ściany 

 

 

 

 

 

 

 
- oczyszczaczem powietrza LIFAair można sterować ręcznie, lub ustawić go w tryb automatyczny, zależnie  

  od potrzeb; 

- przy pierwszym uruchomieniu urządzenie pracuje w trybie automatycznym (fabrycznie 50% mocy nawiewu, 

użytkownik może ręcznie zmienić domyślą moc nawiewu w trybie automatycznym). 

- oczyszczacz wyposażony jest w funkcję zapamiętywania ustawień, po wyłączeniu i ponownym włączeniu  

  uruchamia się w trybie automatycznym; 

- górny pierścień wokół wylotu powietrza to jednocześnie dotykowy panel sterowania z płynnym ustawianiem mocy,  

  w celu zwiększenia lub zmniejszenia prędkości pracy wentylatora (szybkości oczyszczania powietrza) należy   

  przesuwać palcami w sposób ciągły, zataczając kręgi na górnym pierścieniu zgodnie lub przeciwnie do ruchu  

  wskazówek zegara. 

 

Działanie w trybie automatycznym 
 
1. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie domyślnie ustawione jest w trybie automatycznym (fabrycznie 50% mocy   

    nawiewu, użytkownik może ręcznie zmienić domyślą moc nawiewu w trybie automatycznym). 

2. Jeśli ręcznie zmniejszymy moc nawiewu do minimum (lampka LED powoli pulsuje zielonym światłem), urządzenie   

    powróci do trybu automatycznego po 30 sekundach. 



3. Jeśli ręcznie ustawimy inną, dowolną moc nawiewu, urządzenie powróci do trybu automatycznego po 20  

    sekundach. 

 

 

Przestawienie oczyszczacza w tryb manualny 
 
   1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami: 

       a) ręcznie zmniejsz moc nawiewu do minimum (lampka LED powoli pulsuje 

           zielonym światłem); 

       b) naciśnij i przytrzymaj jednocześnie symbole "  " i "  " przez 2  

           sekundy, lampa LED błyśnie 3 i będzie świecić się jednolicie zielonym 

           światłem. 

 

   Urządzenie zostało przestawione w tryb manualny. 

 

   W trybie manualnym, korzystając z dotykowego panelu sterowania możemy 

   dowolnie ustawiać moc nawiewu, dostosowując ją do naszych preferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konserwacja 
 

Wymiana filtra - (Upewnij się, czy oczyszczacz przestał pracować, odłącz przewód zasilający od 

gniazda, a następnie oczyść lub wymień filtry). Filtr HEPA12 i filtr z węglem aktywnym podlega 
okresowej wymianie. Pierwszy z nich zaleca się wymieniać przynajmniej co 2 lata, drugi w okresie nie 

dłuższym niż 3 lata użytkowania urządzenia. 
 

Urządzenie można połączyć ze stacją monitorowania zanieczyszczeń LIFAair LAM05 (zakupiona w 

zestawie lub dokupiona osobno), która na bieżąco monitoruje też stopień zużycia filtrów i konieczność 
ich czyszczenia bądź wymiany. 
 

Czyszczenie filtra wstępnego 

Czyszczenie filtra wstępnego: wyjmij 4 płytki węgla aktywnego, oczyść je na dworze odkurzaczem wyposażonym w 

szczoteczkę lub suchym pędzelkiem. Oczyść z pyłu zewnętrzną powierzchnię płytek węglowych. Po zakończeniu 

czyszczenia, włóż płytki węglowe do głównego zespołu. Jeżeli urządzenie połączone jest ze stacją monitorującą jakość 

powietrza LAM05, po oczyszczeniu filtrów resetujemy % zużycia filtra wstępnego w odpowiednich ustawieniach 

stacji. 

 
Uwaga: Nie używaj mokrego ręcznika do czyszczenia filtra wstępnego, żeby uniknąć zapchania się filtra. 
 

Wietrzenie filtrów – filtry w oczyszczaczach powietrza LIFAair mają dużą objętość i wagę dzięki 
czemu z powodzeniem działają przez wiele miesięcy. Jeśli korzystamy z urządzenia jedynie w sezonie 

zimowych i przez resztę roku przechowujemy urządzenie w innym pomieszczeniu (zalecane 

przechowywanie w pomieszczeniu o niskiej wilgotności) zalecane jest wietrzenie filtrów przed 
ponownym uruchomieniem w nowym sezonie. Najlepiej zostawić filtry na świeżym powietrzu przez 

jedną dobę w suchy i wietrzny dzień. Wietrzenie eliminuje delikatny zapach które może być efektem 

niewłaściwego przechowywania filtrów w okresie wiosenno-letnim. 



Parowanie stacji monitorującej z oczyszczaczem powietrza

Parowanie
Stacja monitorująca może być połączona z oczyszczaczem przez Bluetooth. Urządzenia zostały sparowane w fabryce, jeśli potrzebujesz
wykonać parowanie, postępuj zgodnie z instrukcją.

2. Zmniejsz obroty do minimum, wskaźnik LED będzie pulsował na zielono,
następnie wciśnij jednym palcem  "    " przez 5 sekund. Wskaźnik LED zacznie
intensywnie mrugać na zielono. Oczyszczacz jest gotowy do parowania.

4. Jeśli parowanie przebiegło pomyślnie, oczyszczacz powietrza zmieni zmieni
kolor wskaźnika LED na biały. Stacja monitorująca potwierdzi pomyśle
parowanie komunikatem "Pairing Completed". W innym przypadku powtórz
powyższe kroki.

Uwaga: W trakcie parowania urządzenie musi znajdować się w trybie standby
(wskaźnik LED pulsuje na zielono).

Uwaga: producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu.

is good

Testing Mode

Purifier Offline

Filter

Settings

TEMPTEMP

US

	 	               3. Dalej      , następnie przejdź do →       → ,     . Urządzenia rozpoczną
parowanie.

Pair

12

 Pairing Completed

DISCONNECT
& RE-CONFIG

Press and hold the“      ”icon on purifier top ring for pairing

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na stacji, wskaźnik LED na oczyszczaczu
będzie świecił na zielono.



Kliknięcie "PM10" wyświetli pomiary PM10 w czasie rzeczywistym.
Potrzeba ok. 20 sekund do stabilizacji pomiaru. 150 µg/m3 lub mniej to
dobrze.

Pomiary stacji monitorującej                       8
Kontroler monitorujące może dokonywać pomiarów dwutlenku węgla (CO2), stężenia PM10, stężenia PM2.5 i automatycznie sterować oczyszczaczem
w celu redukcji stężenia pyłów. Po pomyślnym połączeniu z oczyszczaczem monitoruje temperaturę i poziom wilgotności.
Urządzenie monitoruje i klasyfikuje jakość powietrza w sześciu poziomach: good, moderate, unhealthy for sensitive groups, unhealthy, very unhealthy
i hazardous.

Wybierz "PM2.5", aby wyświetlić pomiary PM2.5 w czasie rzeczywistym.
Potrzeba około 20 sekund do stabilizacji pomiaru. Standard CN: 75 µg/m3 lub
mniej to umiarkowanie, standard US: 35 µg/m3 lub mniej to umiarkowanie.

Wybierz "CO2", aby wyświetlić koncentrację  dwutlenku węgla. Potrzeba
około 30 sekund do stabilizacji pomiaru. Wartości poniżej 1000 ppm są
dobre. Powyżej 1100 ppm  zalecane jest otwarcie okien i wietrzenie.

ppm

CO ≤1000ppm is good

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

US

TEMP

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

TEMP

US

is good12

Moderate

PM10

PM10

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

US

TEMP

PM10<=150ug/m³ is good

PM10

instrukcja-obslugi-Sharp-KC-D40EUB
Prostokąt

instrukcja-obslugi-Sharp-KC-D40EUB
Prostokąt

instrukcja-obslugi-Sharp-KC-D40EUB
Prostokąt



Pomiary stacji monitorującej

Wybierz "HUM" w celu wyświetlenia wskazań wilgotności
względnej w otoczeniu oczyszczacza powietrza.

Wybierz "TEMP" w celu wyświetlenia temperatury w otoczeniu
oczyszczacza powietrza.

Opcja "Testing Mode" uruchomi tryb ciągłych pomiarów, działanie tryby trwa
5 minut (standardowo pomiary odbywają się cyklicznie). Klikniecie w inny
element na wyświetlacz sprawi, że pomiary w trybie ciągłym będą odbywać
się przez 1 minutę..

Ciągłe, krótkotrwałe pomiary stacji monitorującej

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

TEMP

US

TEMP

is good

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

TEMP

US

TEMP

Testing Mode

Filter

US

TEMP

Settings

Auto mode

12

Moderate



1. Sterowanie: wciśnij       , aby wybrać tryb działania.

Oczyszczaczem powietrza można sterować ręcznie dotykając panelu dotykowego, aby zmienić przepływ powietrza. jednak po 5 minutach
powróci do domyślnego trybu automatycznego. Tryb AUTO pozwala oszczędzać energię i wydłuża żywotność filtrów. Istnieje możliwość stałego
ręcznego kontrolowania prędkości wentylatora poprzez przełączenie stacji monitorującej w tryb manualny lub odłączenie stacji od oczyszczacza
poweitrza. Zaleca się korzystanie z trybu AUTO.

2.Ikona      uruchamia panel ustawień stacji.

LA500V

ON OFF

Backlight Brightness

Factory Settings Sensor Calibration

Eco Mode Purifier Touch ControlRemote Accessibility

Night Light

AQI Standard

Lauguage setting

Backlight Brightness:              LOW → tryb ciemny; high → tryb jasny. W obu pozycjach, czujnik
	 	         światła dostosuje jasność automatycznie w odniesieniu do otoczenia.
AQI Standard :                         Wybierz standard jakości powietrza (CN lub US ), wybierając
	 	         standard US, urządzenie będzie skuteczniejsze.
Night Light :                            Włączenie/wyłączenie wygaszenia. Przy włączonej funkcji stacja
	 	         będzie działać jak lampka nocna, działa w przedziale 22:00-6:00.
Remote Accessibility:              Ogranicznik sterowania z poziomu aplikacji, w trakcie działania
	 	         aplikacja ma jedynie dostęp do odczytów pomiarów, sterowanie
	 	         oczyszczaczem jest zablokowane.
ECO mode :                             Włączenie lub wyłączenie funkcji inteligentnej wentylacji.
	 	         Po włączeniu trybu ECO, urządzenie będzie podlegało kontrolowaniu
	 	         otwarcia okien w celu zapewnienia oszczędności energii
	 	         i ograniczeniu zużywania się filtrów (otwarcie okien, niezależnie od
	 	         jakości powietrza, działanie oczyszczacza jest bezsensowne ze
	 	         względu na nieograniczone napływanie zanieczyszczeń z zewnątrz).
Purifier Touch Lock :              Włączenie skutkuje ograniczeniem przypadkowej zmiany przepływu
	 	         powietrza na panelu dotykowym oczyszczacza.

Factory settings :                      Potwierdź klikając "Confirm", aby zresetować wszystkie ustawienia
	 	          do wartości domyślnych. Połączenie z Bluetooth pozostaje.
Sensor Calibration :                  Kalibracja czujników stacji monitorującej.

English

简体中文 繁体中文

Sterowanie stacją monitorującą

Tryb AUTO: dostosowanie wydajności do pomiarów w czasie rzeczywistym,
inteligentne sterowanie przepływem powietrza (rekomendowany tryb).

Tryb nocny, operowanie przy niskim poziomie głośności (ciągła praca na niskich
obrotach).

Tryb TURBO: działanie z najwyższą wydajnością, szybkie oczyszczanie
powietrza.Trwa 90 minut a następnie przechodzi do średniej wydajności.

Włączenie i wyłączenie

MANUAL: ręczne dostosowanie wydajności oczyszczacza powietrza. Wybierz
guzik         w celu dostosowania przepływu powietrza zgodnie z preferencjami, następnie
opcja     aby powrócić do menu.

Język:                                                         → Chiński;                                     → chiński tradycyjny;
                                                                     → angielski



Oczyszczacza powietrza nie wolno przechylać podczas pracy. W przypadku odchylenia od
prawidłowej, pionowej pozycji, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

3.Zużycie filtrów
Filtr        podlega ciągłemu monitorowaniu, filtry należy wymienić gdy ich żywotność spadnie z
100% do około 5%.
Po wymianie filtrów należy kliknąć "Reset" i "Confirm", aby potwierdzić wymianę filtrów.

4. Zegar
① W sytuacji braku zasilania, nie operowania stacją przez długi czas lub naciśniecie przycisku
on/off, wyświetlacz automatycznie pokaże aktualną godzinę (w przypadku działania na
wbudowanej baterii, zegar nie jest wyświetlany). Jeśli uruchomiono funkcję night light, w
godzinach 22:00 - 06:00, ekran będzie wyświetlał zegar na białym tle z czarnymi cyframi przez
trzy minuty.

Ostrzeżenie o odchyleniu od prawidłowej pozycji:

Ostrzeżenie o wentylacji:

Uwaga: stacja monitorująca wykrywa wietrzenie tylko, gdy działa w trybie "AUTO".

滤芯

HEPA Filter

91%80%

Pre Filter

I Understand

The purifier is not detected to be standing in upright position. 
For your safety the motor is powered off automatically. If the 

filter is replaced, please reset the filter life calculator.

I Understand

The purifier will detect if a window or door is opened for ventilation 
or if you have left the house. Since there’s no need for purification 
in such cases the machine will close down in order to prolong the 
filter life and save energy. As soon as the ventilation stops or you 
return to the house, the purifier will start operating automatically. 

Manual override will also make the purifier operate again.

Oczyszczacz powietrza i kontroler mogą wykryć gdy otwarte jest okno w celu wietrzenia
domu/mieszkania. W przypadku detekcji takiego zjawiska, na ekranie zostanie wyświetlona
informacja z obrazka. Oczyszczacz wstrzyma prace w celu oszczędzania energii i wydłużenia
żywotności filtrów. Po powrocie lub po wietrzenia, wybierz          (opcje pracy)→     SLEEP
lub           AUTO. Możesz także dotknąć panelu dotykowego na oczyszczaczu powietrza, aby
rozpocząć oczyszczanie powietrza.

Sterowanie stacją monitorującą

② Po prawej od zegara wybierz      , aby ręcznie ustawić czas.
     Aby potwierdzić i wyjść, kliknij      .

Uwaga: po połączeniu z Wi-Fi kontroler automatycznie synchronizuje czas. Funkcja może nie działać w niektórych regionach, w tym przypadku
zalecana jest ręczna konfiguracja.

 Ostrzeżenia



Kontroler monitorujący i połączenie Wi-Fi

Zeskanuj kod przekierowujący do
aplikacji, Kod znajduje się także na
odwrocie stacji.

Po pomyślnym połączeniu do internet,
wybierz ikonkę kontrolera i wprowadź kod
bezpieczeństwa (sześciocyfrowy kod
znajduj cy si  na kontrolerze monitoruj cym).

Parowanie zostało zakończone, dostępne
jest pełne sterowanie.

Otwórz aplikację i wybierz "+"
na ekranie.

Upewnij się, że jesteś podłączony do
sieci Wi-Fi, do której chcesz podpiąć
kontroler monitorujący.

Pobierz i zainstaluj aplikację.

Postępuj zgodnie z instrukcjami. Wybierz         na ekranie kontrolera.

Wciśnij "Done" na
ekranie telefonu.

Wybierz

CONFIG

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

US

TEMP

PM10<=150ug/m3 is moderate

PM10

PM10

120 μg/m3

μg/m3

 kliknij                                CONFIG



Konserwacja

Wymiana filtrów (upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci, następnie przejdz do czyszczenia lub wymiany filtrów).

Przejdź do sekcji "Pierwsze
uruchomienie", znajdź uchwyt filtra
po otwarciu dolnej pokrywy, wyjmij
filtry, wymień filtry, a następnie
włóż do oczyszczacza powietrza.

Wymiana filtrów	 	  Resetowanie filtrów

滤芯

HEPA Filter

91%80%

Pre Filter

滤芯

Confirm

HEPA Filter

91%80%

Pre Filter

Jeżeli wskazania zużycia filtrów są poniżej
5% należy wykonać czyszczenie lub
wymienić filtry.



Dane techniczne
Nazwa produktu: Inteligentny oczyszczacz powietrza

Typ produktu: LA350

CADR - wskaźnik czystości dostarczonego powietrza (PM2,5): 330m3/h
Efektywność oczyszczania PM2,5: >99,99%

CADR - wskaźnik czystości dostarczanego powietrza (TVOC): 140m3/h

Efektywność oczyszczania TVOC: 98,75%
Zużycie energii: 1 - 45W

Poziom hałasu (ciśnienie akustyczne): 18 - 50 dB(A)

Powierzchnia oczyszczana: 23m2 ~39m2

Rodzaj i powierzchnia filtra głównego: HEPA12/~2,3m2

Łączna waga paneli z węglem aktywnym: ~1,0kg
Waga: 10,0kg

Wymiary: 250x250x505mm

 
Uwaga: Powierzchnia oczyszczana jest zgodna z normą GB / T18801-2015 i obliczona na podstawie 

wartości CADR dla cząstek stałych. Powyższe parametry są podane według normy GB / T18801-2015 i 

zostały sprawdzone przez inne laboratoria przy użyciu określonych cząstek sadzy lub zanieczyszczeń 
gazowych jako zanieczyszczeń docelowych. 

 

 

Usuwanie usterek 
 

Oczyszczacz nie działa? 

Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 

Sprawdź, czy oczyszczacz jest nastawiony na minimalną prędkość nawiewu. 

Sprawdź, czy dolna pokrywa znajduje się w położeniu zablokowanym. 

 
Hałas podczas pracy? 

Sprawdź, czy filtr jest zamontowany. 

Sprawdź, czy foliowe torby ochronne paneli węgla aktywnego zostały zdjęte. 
 

Delikatny zapach wyczuwalny przy pracy urządzenia? 

Filtry działają kolejny sezon. 
Zalecane wietrzenie filtrów na świeżym powietrzu przez przynajmniej dobę w suchy i wietrzny dzień. 
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