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Wstęp

Dziękujemy za wybranie LIFAair!
Poznaj ważne informacje na temat bezpieczeństwa:

Zawartość pudełka

jednostka główna

jednostka główna oczyszczacza powietrza x1 węgiel aktywny x2 filtr HEPA x2 
stacja monitorująca x1 przewód zasilający x1 zasilacz (do oczyszczacza) x1 
zasilacz (do stacji) x1 kabel do ładowania stacji x1 instrukcja obsługi x1 karta 
gwarancyjna / certyfikat x1

instrukcja obsługi
karta gwarancyjna/ certyfikat

zasilacz do stacji

stacja monitorująca kabel do ładowania stacji

węgiel aktywny zasilacz do oczyszczacza kabel

Funkcje

Jednostka główna
Pairing

Increase Decrease

① Panel dotykowy: zmiana przepływu
powietrza i tryb parowania

② Status / wskaźnik zasilania

Tryb monitorowania: stacja wyłączona

Zielone światło powoli miga: tryb gotowości

Migające zielone światło: sterowanie dotykowe

Zielone światło szybko miga: parowanie

Zielone światło ciągłe: tryb pracy

Tryb monitorowania: stacja włączona

Białe światło powoli miga: tryb gotowości

Migające białe światło: sterowanie dotykowe

Białe światło ciągłe: tryb pracy

③ Wlot powietrza
④  Złącze zasilania prądem stałym (podłącz 

do zasilacza)
⑤ Dolna pokrywa 

Stacja LIFAsmart

① Czujnik światła: jasność wyświetlacza jest automatycznie 
dostosowywana do jasności otoczenia

② Klawisz włączania/wyłączania: naciśnij i przytrzymaj: włączanie/
wyłączanie naciśnij: wyświetlanie czasu, włączanie/wyłączanie ekranu

③ Obszar wlotu powietrza
④ Wlot powietrza czujnika PM2,5
⑤ Złącze zasilania: dedykowana linia zasilania ładowania

⑥ Kod S/N: numer seryjny kontrolera monitorującego (należy wypełnić w 
przypadku gwarancji) Kod KOD: kod identyfikacyjny urządzenia używany 
do odblokowania funkcji zdalnego sterowania APP. Po wyszukaniu 
kontrolera monitorowania za pomocą aplikacji kliknij ikonę kontrolera i 
wprowadź ten kod, aby otworzyć funkcję zdalnego sterowania APP. 
Uwaga: 1. W tym kodzie nie jest rozróżniana wielkość liter 2. Ten kod to 
sześć ostatnich cyfr adresu MAC urządzenia

⑦ Strefa powietrza wywiewanego

Uwaga: Nie należy blokować obszaru wlotu i wylotu, podkładka wykonana z pluszowej tkaniny spowoduje zatkanie obszaru wylotu.

- Nie otwieraj zasilacza, by nie doszło do porażenia i utraty 
gwarancji.

 - Nie siadaj na urządzeniu i nie opieraj się o nie.
 - Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
 - Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod klimatyzatorem, 

aby zapobiec skraplaniu się kropelek wody.
 - Powierz wszystkie czynności serwisowe wykwalifikowanemu 

personelowi serwisowemu
 - Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy 
   postępować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi metody i 
   sposobu czyszczenia i konserwacji produktu zawartymi w 
   niniejszej instrukcji, nie należy próbować żadnych innych 
   sposobów konserwacji
 - Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
 - Urządzenie może być zasilane wyłącznie bardzo niskim 
   napięciem bezpiecznym, odpowiadającym oznaczeniu na 
   urządzeniu.

- Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.
- Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby 
pow. 8 r.ż. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Używaj zgodnie ze
 wskazówkami producenta.

 - Upewnij się, że urządzenie stoi pionowo.
 - Odłącz urządzenie od prądu, gdy nie jest użytkowane 

przez dłuższy czas.
 - Nie używaj w warunkach wysokiej temperatury lub 
 wilgotności, np. w łazience.

 - Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub 
ściśnięciem.

 - Wyłącz urządzenie przed przeniesieniem, czyszczeniem 
czy zmianą filtra.

filtr HEPA x2

S/N：XXXXXXXXXXX   CODE:XXXXXX



Pierwsze użycie Pierwsze użycie

Zabezpiecz podłoże i odwróć jednostkę do góry nogami, 
następnie obróć dolną pokrywę, by ją odblokować (upewnij 
się, że urządzenie jest odłączone od prądu)

Włóż kombinację węgla i filtra do jednostki głównej. 
(Powtórz kroki 6 i 7, umieść drugi moduł węglowy z  
filtrem w jednostce głównej)

Otwórz torbę ochronną, aby znaleźć boczny uchwyt 
modułu z węglem aktywnym i wyjmij go z węglem (w ten 
sam sposób wyjmij beczkę z węglem i filtr w dolnej części)

Zdejmij dolną pokrywę

Przytrzymaj górną część filtra HEPA rękami i zdejmij go

Zdejmij worek ochronny z beczki węglowej Włóż filtr do modułu węglowego

Zamknij dolną pokrywę

Zablokuj dolną pokrywę (pamiętaj, aby obrócić dolną pokrywę) Instalacja jest zakończona, odwróć jednostkę główną do góry nogami

Podłączenie zasilania

Zdejmij pasek ochronny ze złącza zasilania prądem stałym, wyjmij 
przewód zasilający i podłącz go do zasilacza. Podłącz adapter do 
jednostki głównej, a następnie podłącz do źródła zasilania. 
Jednostka główna będzie w trybie gotowości, diody LED będą 
powoli migać.



Użytkowanie

Prawidłowa pozycja
Aby zapewnić lepszą wydajność oczyszczacza 
powietrza, podczas korzystania z jednostki głównej 
wloty powietrza powinny znajdować się w pewnej 
odległości od ściany i innych przeszkód.

Min 20 cm

Min 20 cm

Min 20 cm

Manualna kontrola prędkości 
Urządzenie ma zaprogramowane 20 poziomów pracy i może 
precyzyjnie kontrolować poziom PM2.5

Dotknij górnej krawędzi jednostki głównej i obróć zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość nadmuchu 
(obracaj ciągle zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż lampka 
zasilania będzie świecić się stale, aby uzyskać maksymalną 
prędkość wiatru).

Dotknij górnej krawędzi jednostki głównej i obróć w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość 
nadmuchu (obracaj ciągle w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aż lampka zasilania zacznie powoli migać w 
rytmie oddychania przy zerowej prędkości nadmuchu i przełącz się 
w tryb gotowości).

Uwaga: Ilustracje w tej instrukcji są schematyczne i mogą odbiegać od stanu fizycznego.

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.

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

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

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

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

Uwaga: ze względu na aktualizacje produktów i aktualizacje oprogramowania opis tutaj może nie pasować do interfejsu użytkownika

is good

Testing Mode

Purifier Offline

Filter

Settings

TEMPTEMP

US

Pair →      . Urządzenia rozpoczną parowanie 3. Dalej         następnie przejdź Pair

12

 Pairing Completed

DISCONNECT
& RE-CONFIG

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



Pomiary stacji monitorującej Pomiary stacji monitorującej 

Twój inteligentny kontroler monitorujący oczyszczacz powietrza może monitorować stężenie dwutlenku węgla (CO2), 
stężenie formaldehydu, stężenie PM2,5 i automatycznie zdalnie oczyszczać.
Stężenie PM2,5 i formaldehydu jest kontrolowane w zdrowym zakresie. Po sparowaniu z jednostką główną może również 
monitorować temperaturę i wilgotność.
Kontroler monitorujący będzie monitorował jakość powietrza i może podzielić go na sześć poziomów: dobry, 
umiarkowany, niezdrowy dla grup wrażliwych, niezdrowy, bardzo niezdrowy, niebezpieczny.

Po naciśnięciu " HCHO " poznasz poziom formaldehydów. 
Chińskie standardy to ≤0.08mg/ m3; standardy USA to ≤0.06mg/m3

Kliknij „PM2,5”, aby wyświetlić pomiary PM2,5 w czasie 
rzeczywistym. Stabilizacja trwa około 20 sekund. Chiński 
standard  to 75μg/m3 lub mniej jest umiarkowany; 
Amerykański standard to 35μg/m3 lub mniej, co jest 
umiarkowane.

Po naciśnięciu „CO2” poznasz stężenie dwutlenku węgla. 
≤1000 ppm jest dobre. W przypadku przekroczenia zalecane 
jest otwarcie okna w celu wentylacji. Stabilizacja wartości 
pomiaru trwa około 40 sekund.

Kliknij "HUM", by poznać wilgotność powietrza

Kliknij "TEMP", by poznać temperaturę powietrza

Kliknij „Tryb testowania” - kontroler monitorujący będzie stale 
monitorowany przez 5 minut lub kliknij ekran - kontroler 
monitorujący mierzy tylko jedną minutę.

Czujniki formaldehydu wewnątrz sterownika działają w oparciu o zasady elektrochemiczne, są łatwo zakłócane przez inne 
gazy nieformaldehydowe, zwłaszcza alkohol i perfumy. Formaldehyd w pomieszczeniu uwalnia się w sposób ciągły i 
powolny, a nie gwałtownie wzrasta w krótkim czasie, więc jeśli odczyt gwałtownie wzrasta, prosimy o zachowanie 
spokoju, jeśli może to nie być formalne.

Uwaga: czujnik PM2,5 znajduje się w lewym górnym rogu za ekranem, aby zmierzyć stężenie PM2,5 w przepływie powietrza, 
punkt ten powinien być zgodny z kierunkiem przepływu powietrza.

Ciągłe/krótkotrwałe pomiary stacji monitorującej

Uwaga: Kontroler monitorujący sparowany z jednostką główną (wskazuje białe światło), nawet jeśli ekran wyświetla tylko zegar 
(podłączony) lub czarny ekran (zasilany bateryjnie),  będzie automatycznie i regularnie monitorował jakość powietrza i kontrolował 
działanie jednostki głównej.

ppm

CO ≤1000ppm is good

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

US

TEMP

Formaldehyde≤0.06mg    is good

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

US

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

is good

Testing Mode

Auto mode

Filter

Settings

TEMP

US

Settings

Auto mode

TEMP

12

Moderate

12

Moderate



Używanie stacji monitorującej    Stacja jest rdzeniem inteligentnego sterowania, warto ją sparować z urządzeniem

1. Panel sterowania: kliknij  aby wejść do interfejsu wyboru trybu

Uwaga: gdy jednostka główna znajduje się w białym świetle i pozwala na dotyk, dotknij kółka dotykowego jednostki głównej, 
aby zmienić prędkość nadmuchu, tryb sterowania zmieni się na „ręczny”, ale automatycznie wznowi tryb „automatyczny” po 5 min. 
Jeśli chcesz mieć pełną ręczną kontrolę prędkości, możesz przełączyć kontroler monitorujący w tryb ręczny lub gdy kontroler monitorujący 
jest odłączony (dioda zasilania/stanu świeci na zielono), dotknij i obsługuj jednostkę główną. Jednostka główna zawsze zachowa ustawienie 
ręczne, wentylator nigdy nie przełączy się automatycznie z powrotem do trybu „auto”.

2. Naciśnij na monitorze, by ustawić:

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.

② Na panelu zegara kliknij                  w prawym rogu ekranu, by ustawić zegar,
gdy ustawisz, kliknij                 by zapisać zmiany

3. Wskaźnik filtra
Klik       , by otworzyć interfejs sprawdzenia filtra.

Wyczyść lub wymień filtry, gdy odsetek zbliża się do 5%.

Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra kliknij „Resetuj” i potwierdź, aby 
zapewnić ponowne uruchomienie inteligentnego monitoringu.

4.  Zegar

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

LA510

滤芯

Activated Carbon Filter

80% 90%

HEPA Filter

91%

Pre Filter

Oczyszczacz wyłączony
Tryb automatyczny: zgodnie z jakością powietrza w pomieszczeniu w czasie 
rzeczywistym (zalecane użycie)
Tryb uśpienia: Bardzo cicha praca w celu stworzenia komfortowego 
środowiska do spania (urządzenie działa z niską prędkością wentylatora)

Tryb Turbo: Uruchom z pełną prędkością, szybkie oczyszczanie (tryb 
nieinteligentny, szybki bieg przez 90 minut)

Tryb Ręczny: możesz dostosować prędkość wentylatora
klik         aby powrócić do interfejsu wyboru trybu    
klik      aby powrócić do strony głównej kontrolera monitoringu

ON OFF

Backlight Brightness

Factory Settings Sensor Calibration

Eco Mode Purifier Touch ControlRemote Accessibility

Night Light

AQI Standard

Anti-fog

Lauguage setting

ON OFF

Backlight Brightness:

AQI Standard :

Night Light :

Anti-fog :

Remote Accessibility:

ECO mode :

Purifier Touch Control :

LOW/ HIGH. Czujnik światła zawsze dostosuje jasność 
wskaźników do warunków w pomieszczeniu.

CN/US. Zalecamy standard US, by oczyszczacz działał precyzyjniej.

Włącz/ wyłącz. W godzinach 22.00-6.00 stacja może działać jak 
lampka nocna.

Interferencja przeciwmgielna.

Umożliwia sterowanie z poziomu telefonu.

Ekonomiczne działanie w przypadku otwartych okien.

Language settings:

Blokada rodzicielska. 

Chiński/ Tradycyjny chiński / angielski

Factory settings :

Sensor Calibration :

Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Zerowanie ustawień czujnika.



Ostrzeżenia

Ostrzeżenie o nieprawidłowej pozycji 
oczyszczacza
Podczas pracy oczyszczacza jednostki głównej nie można go 
przechylać, w przeciwnym razie na monitorze pojawi się ten 
ekran.

Nieprawidłowy pomiar formaldehydu
Ponieważ czujnik formaldehydu jest wrażliwy nie tylko na 
formaldehyd, po wykryciu nieprawidłowych odczytów 
formaldehydu ekran zmienia się na ten obraz.

Ostrzeżenie dotyczące wentylacji
Gdy otworzysz okna, drzwi lub wyjdziesz z domu, kontroler monitorujący wykryje 
nieprawidłowość i pojawi się ten ekran. Jednostka główna przestanie działać po 
otwarciu okna. Po zakończeniu wentylacji, drzwi i okna zamknięte lub powrót do 
domu, a następnie kliknij                      menu                 sleep mode           auto mode, 
przywróć inteligentną operację. Możesz także bezpośrednio dotknąć i przesunąć 
kółko, aby jednostka główna wróciła do pracy.

Uwaga: Tylko gdy sterownik monitorujący pracuje w trybie „AUTO” wykryje stan 
„wentylacja”.

Kontroler monitorujący i połączenie Wi-Fi

Zeskanuj kod QR za pomocą 
telefonu komórkowego lub 
zeskanuj kod QR na spodzie 

kontrolera monitoringu

Po pomyślnym połączeniu do 
internetu, wybierz ikonkę kontrolera 

i wprowadź kod bezpieczeństwa 
(sześciocyfrowy kod znajdujący się 

na kontrolerze monitorującym).

Parowanie zostało zakończone, 
dostępne jest pełne sterowanie.

Otwórz aplikację i kliknij + Upewnij się, że Twój telefon 
jest prawidłowo podłączony 
do sieci Wi-Fi, wprowadź 
hasło Wi-Fi

Pobierz i zainstaluj aplikację

Zgodnie z monitem 
kliknij POŁĄCZ sieć

Kliknij ustawienia na  monitorze

Kliknij “network connected”

Formaldehyde≤0.06mg    is good

Testing Mode

Purifier 
Power Off

Filter

Settings

US

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.

Note:

I Understand

This purifier is effective to most kinds of VOCs. Since the 
formaldehyde sensor might be disturbed by other gases, error 

readings may occur. Please make sure that the monitor has been 
calibrated in an outdoor environment recently. If yes, the gas or 

smell in the house may not be formaldehyde, and can’t be 
cleaned by the purifier. Suggest action is opening the window for 
at least 15 minute. If formaldehyde reading stays still high, please 

re-calibrate the monitor following manufacturer’s instructions.

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.

CONFIG

Wybierz → i

My device

Click the "+" on the phone 
screen to add device

Add device

Password

Cancel Next

Air purifier will connect to the same
Wi-Fi together with your phone 

Add device

Please click CONNECT network on the device

Cancel Network connected

Add device

Bedroom
Air purifier OFF

TEMP

Bedroom

Check filter

Intelligent mode

Good

Add device

Please click CONNECT network on the device

Cancel Network connected

CONFIG



Konserwacja

Wymiana filtra (Upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony, odłącz przewód zasilający, a następnie wyczyść lub wymień filtry)

Gdy wartość wykrywania filtra w 
sterowniku monitorującym jest 
mniejsza niż 5%, należy wyczyścić lub 
wymienić filtr.

Zapoznaj się z sekcją „Pierwsza 
instalacja”, po otwarciu dolnej 
pokrywy znajdź uchwyt modułu 
węglowego, wyjmij moduły 
węglowe i filtry HEPA, załóż 
filtry, a następnie włóż je do 
jednostki głównej. 

Wymiana filtrów Resetowanie filtrów

Czyszczenie filtra wstępnego

Wyczyść filtr wstępny: Wyjmij dwa moduły węglowe, wyczyść je na zewnątrz za pomocą suchego środka czyszczącego 
wyposażonego w szczotkę. Oczyść kurz z zewnętrznej powierzchni modułu węglowego. Po zakończeniu czyszczenia 
włóż moduły węglowe z powrotem do jednostki głównej i naciśnij przycisk „Reset”, aby potwierdzić.

Uwaga: Nie używaj mokrego ręcznika do czyszczenia filtra wstępnego, aby uniknąć zatkania filtra wstępnego.

Specyfikacja

Uwaga: powierzchnia oczyszczania jest zgodna z normą GB/T18801-2015, została obliczona na podstawie wartości CADR dla 
cząstek stałych. Powyższe parametry są zgodne z normą GB/T18801-2015 i zostały sprawdzone przez niezależne laboratoria 
przy wykorzystaniu cząstek sadzy lub zanieczyszczeń gazowych jako docelowych zanieczyszczeń.

Usterki

Oczyszczacz nie działa?
Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo 
podłączony. Sprawdź, czy oczyszczacz pracuje na 
minimalnej prędkości. Sprawdź, czy dolna 
pokrywa jest zablokowana

Nagły wzrost pomiaru formaldehydu?

Ponieważ czujnik formaldehydu jest czujnikiem elektrochemicznym, zareaguje wiele innych gazów, takich jak alkohol, 
perfumy, nagły wzrost wilgotności, co może spowodować fałszywe odczyty, co jest zjawiskiem normalnym. Jeśli zakłócenia 
nie mogą być wyeliminowane przez dłuższy czas, należy wykonać Ustawienia zerowania Ustawienia Kalibracja czujnika w 
pomieszczeniu, bezpośrednio nacisnąć zerowanie czujnika formaldehydu 

Niedokładne odczyty formaldehydu lub dwutlenku węgla?
Należy zastosować następującą procedurę: Ustawienia  kalibracja czujnika, zgodnie ze standardową metodą zerowania na 
zewnątrz przez 30 minut, po włączeniu kontrolera monitorującego należy użyć „Trybu testowego”, a następnie wykonać 
zerowanie odpowiednio czujnika formaldehydu i dwutlenku węgla.
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Nazwa: LA510 Smart Air Purifier

Model: KJ490G-L51

Clean Air Delivery Rate dla pyłów: 490m3/h 
Cumulate Clean Mass dla pyłów (CCM particulate matter): P4 level 
Skuteczność usuwania pyłów: high efficient level

Clean Air Delivery Rate dla formaldehydu: 223m3/h 
Cumulate Clean Mass dla formaldehydu): F4 level

Skuteczność usuwania formaldehydu: high efficient level

Głośność: <68dB (A)

Powierzchnia stosowania: 34m2 ~ 58m2

Czujnik PM2.5: laserowy
Czujnik CO

2
 : podwójny stos termoelektryczny

Czujnik formaldehydu: Inteligentny typ elektrochemiczny
Czujniki wilgotności i temperatury:Typ półprzewodnikowy + 
odporność termiczna

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl 

Głośne działanie?
Sprawdź, czy filtr jest zainstalowany.
Sprawdź, czy usunąłeś folię ochronną z filtrów.
Stacja nie łączy się z oczyszczaczem?
Aby uzyskać informacje na temat parowania, zapoznaj się z krokami 
„Monitorowanie parowania kontrolera z jednostką główną” na 
stronie 6.

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

