
Poradnik konfiguracji połączenia miernika
AirSensor z aplikacją EcoLife i siecią Wi-Fi.



Zanim rozpoczniesz konfiguracje połączenia stacji pomiarowej AirSensor z siecią Wi-Fi:

• Upewnij się, że sieć Wi-Fi, do której zamierzasz podłączyć stację, nadaje sygnał w paśmie częstotliwości 
2.4 GHz.

• Wymagane jest włączenie w ustawieniach routera funkcji DHCP (dynamicznie przydzielanie adresów IP).

• Polecamy wyłączenie na czas konfiguracji, wymianę danych komórkowych (Internet mobilny) w telefonie.

• Zalecone jest stosowanie szyfrowania sieci Wi-Fi na poziomie WPA-Personal.

• Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się bardzo dużo sieci Wi-Fi (np. mieszkasz w bloku/kamienicy), możliwe, 
że konfiguracja nie powiedzie się przy pierwszej próbie. Może być potrzebne powtórzenie konfiguracji 
kilka razy.
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FAQ (Najczęściej zadawane pytania):

1. Czy do połączenia urządzenia z aplikacją muszę mieć router?

Tak, urządzenie tworzy sieć tylko chwilowo, służy ona do przekazania danych (nazwy i hasła Wi-Fi Twojej 
sieci Wi-Fi) z telefonu do EcoLife AirSensor, aby ten wiedział, z którą sieci Wi-Fi się połączyć.

2. Dlaczego nie mogę odnaleźć i pobrać aplikacji EcoLife z Google Play (Android)/App Store (iOS)?

Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemami Android 8.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

3. Czy mogę wyłączyć/wymontować sieć Wi-Fi z urządzenia?

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi, moduł sieci bezprzewodowej jest nieaktywny. Nie jest 
możliwe wymontowanie modułu Wi-Fi z czujnika AirSensor (wskazane jest połączenie z siecią Wi-Fi).
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Pierwszym krokiem, który należy wykonać po 
uruchomieniu aplikacji, jest utworzenie konta 
w systemie EcoLife.

Konfiguracja połączenia:
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Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się, używając 
adresu e-mail jako loginu oraz hasła. Warto 
zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie, aby uniknąć 
konieczności podawania danych przy każdym 
otwarciu aplikacji.

Następnie kliknij – zaloguj.
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Kliknij znak plusa w prawym dolnym rogu, aby
dodać urządzenie do aplikacji.
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Aplikacja przypomni o konieczności
przełączenia do sieci 2.4 GHz, jeśli jesteś w
sieci Wi-Fi 5 GHz.

Kliknij „Dalej”.
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Wprowadź swoją nazwę, pod jaką chcesz mieć 
zapisany czujnik AirSensor.

Kliknij „Dalej”.
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Wprowadź informację o sieci Wi-Fi, do której 
chcesz przyłączyć urządzenie.

Zalecane jest ręczne wprowadzenie nazwy sieci 
Wi-Fi i hasła.
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Po wpisaniu danych kliknij „Dalej”.
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Następnie dotknij i przytrzymaj sensor EcoLife
od góry do momentu, gdy zaświeci się na biało.

Urządzenie wejdzie w tryb parowania.

Kliknij „Dalej”.
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Zminimalizuj aplikacje EcoLife, przejdź do
ustawień Wi-Fi w swoim telefonie. Połącz się z
siecią „ecolife-add-device”. 

Gdy połączenie zostanie nawiązane, wróć do 
aplikacji i wybierz „Dalej”.
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Urządzenie powinno zostać wykryte,
rozpocznie się przesyłanie danych do czujnika
AirSensor.
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Poczekaj na zakończenie przesyłania danych.

14



Gdy przesyłanie zostanie zakończone, aplikacja 
poprosi o rozłączenie się z siecią „ecolife-add-
device” i powrócenie do sieci Wi-Fi.

Należy zminimalizować aplikację, przejść do 
ustawień Wi-Fi w telefonie i połączyć się znów 
z Twoją siecią Wi-Fi.

Kliknij „Dalej”.
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Aplikacja prześle dane do chmury i połączy się 
z czujnikiem.
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Poczekaj na zakończenie parowania.
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Proces łączenia został zakończony, na ekranie 
pojawił się zielony znacznik pomyślnego 
zakończenia konfiguracji.
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Poradnik pobrany ze strony LoveAir.pl

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

