
Poradnik konfiguracji połączenia 
oczyszczaczy powietrza z aplikacją Ideal Air

Pro i siecią Wi-Fi.



Zanim rozpoczniesz konfiguracje połączenia oczyszczaczy powietrza Ideal Pro z siecią
Wi-Fi:

• Upewnij się, że sieć Wi-Fi, do której zamierzasz podłączyć oczyszczacz, 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.

• Przed przystąpieniem do konfiguracji warto zresetować moduł Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza (można 
pominąć, aplikacja poprosi o to w jednym z kroków).
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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 oczyszczacza, aby ten wiedział, z którą sieci Wi-Fi się połączyć.

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

Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemami Android 4.0.3 lub nowszy, iOS 10.0 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 oczyszczacza powietrza.
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Aplikacja Ideal Air Pro nie wymaga utworzenia 
konta do logowania, po uruchomieniu należy 
zaakceptować Warunki Użytkowania.

Konfiguracja połączenia:
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Następnie wybieramy „Continue”.
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Następnie wybieramy z przewijanej listy model 
urządzenia, które chcemy przyłączyć do sieci 
Wi-Fi.

Klikamy „Continue”.
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Kolejny ekran informuje o umieszczeniu 

naklejki identyfikacyjnej oczyszczacza na 
obudowanie. Jeśli na Twoim oczyszczaczy 
znajdują się dwie naklejki, zwróć uwagę na 
naklejkę, która wygląda tak jak na obrazku 
obok.

Kliknij „Identify your Air Purifier”.
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Następnie zostaniesz poproszony o podanie 
adresu MAC oczyszczacza powietrza. Możesz 
wprowadzić dane ręcznie, przepisując 
informacje z naklejki lub zeskanować kod QR 
(możesz to zrobić, klikając w ikonkę aparatu).

Po podaniu adresu MAC klikamy „Continue” 
(przycisk zmieni kolor na niebieski).
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W kolejnym kroku aplikacja poprosi o
uruchomienie modułu Wi-Fi w oczyszczaczu
powietrza. Przed uruchomieniem parowania
polecamy zresetowanie całego modułu dla
pewności. Aby to zrobić, należy na
uruchomionym urządzeniu przytrzymać główny
przycisk na górze oczyszczacza i przycisk
widoczny na obrazku, do momentu
zaświecenia się głównego przycisku na różowo.

Następnie klikamy przycisk WLAN dwa razy,
uruchomienie modułu Wi-Fi zostanie
potwierdzone zaświeceniem się głównego
przycisku w kolorze niebieskim.

Następnie klikamy „Continue”.
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Następnie należy zminimalizować aplikację i 
przejść do ustawień sieci Wi-Fi.
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Z listy sieci wybrać i połączyć się z siecią 
„Ideal”. Następnie wrócić do Aplikacji Ideal Air
Pro.
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Klikamy „Continue”.
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Urządzenie rozpocznie konfigurację połączenia. 
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Uzyskanie połączenia z oczyszczaczem zostanie
potwierdzone, należy kliknąć „Integrate in 
Home Network”.
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Następnie wprowadzamy dane domowej sieci 
Wi-Fi:

• Nazwę sieci Wi-Fi,

• Hasło do sieci Wi-Fi,

oraz własną, dowolna nazwę urządzenia.

Następnie klikamy „Continue”.
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Następnie urządzenia wymienią dane 
pomiędzy sobą, zakończenie procesu zostanie 
potwierdzone zniknięciem szarego koloru z 
ekranu.
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Połączenie zostało skonfigurowane, klikamy 
„Enjoy IDEAL air”.
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Otrzymujemy pełny dostęp do aplikacji. 
Konfiguracja została zakończona.
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Poradnik pobrany ze strony LoveAir.pl

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

