
KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

Aplikacja IoCare

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

Instrukcja obsługiPL



KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją.

KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Oczyszczacz Powietrza COWAY CLASSIC  
• Urządzenie nie może być używane w krajach, gdzie jest stosowane 
 inne napięcie sieci elektrycznej.
• Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczyszczacz powietrza/ Airmega Instrukcja 
Obsługi.. 

Airmega jest obsługiwany przez aplikacje 
IoCare app. 

Pobierz IoCare 

1. Pobierz aplikację IoCare APP ze sklepu 
Apple App-Store lub Google Play. 

2. Szukaj ‘IoCare’ lub ‘Airmega’. 
3. Pobierz i zainstaluj tylko aplikację 

IoCare APP dostarczoną przez Coway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejestracja, Logowanie 
-Rejestracja jest wymagana do 
używania IoCare APP. 
 
Możesz zalogować się korzystając  
z konta google, facebook lub 
zarejestrować się poprzez konto  
e-mail.  
 
Logowanie się poprzez konto e-mail: 

1. wpisz nazwę użytkownika 
2. wpisz adres e-mail 
3. podaj nowe hasło i potwierdź je 
4. po otrzymaniu kodu aktywacyjnego 

wpisz go do aplikacji 
 

*Stwórz konto, następnie zaloguj się 
do IoCare i postępuj zgodnie  
z kolejnymi instrukcjami. 
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Rejestracja Produktu 

1) Zeskanuj kod kreskowy umieszczony  
z boku urządzenia i zarejestruj. 

 

 

 

 

 

 

 

*jeśli kod kreskowy nie działa możesz 
zarejestrować się bezpośrednio 
wprowadzając numer seryjny. 

 

2)Szczegóły rejestracji, podobnie jak 
nazwa własna urządzenia, mogą być 
zmienione w menu ustawień. 
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Łączenie z Wi-Fi 

-Następny krok jest zależny od typu twojego 
smartphone. 

 

Po zarejestrowaniu produktu w IoCare APP,  
z menu ‘My products’ wybierz urządzenie 
które chcesz połączyć z Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-jeśli połączenie z Wi-Fi nie powiedzie się , 
spróbuj ponownie lub zajrzyj do instrukcji.  

 

Przewodnik do konfiguracji Wi-Fi Android > 
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   Przykładowy opis połączenia z Wi-Fi.  
   W zależności od urządzenia, proces łączenia  
   może się różnić.  

 

 

 
1. Upewnij się, że lokalizacja w Twoim telefonie jest 

włączona (jest to wymagane do poprawnego 
działania aplikacji). 

    
2. Naciśnij przycisk Home (strona główna). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Wybierz Manage Registered Products  
(Zarządzaj Zarejestrowanymi Produktami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Wybierz produkt, który chcesz połączyć z Wi-Fi. 
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5. Wybierz Connect to Wi-Fi (połącz z Wi-Fi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami: 
 

1) Włącz oczyszczacz przyciskiem Power – zasilanie. 
 

2) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  
Wi-Fi i podświetlenia (wykasują się dotychczasowe 
ustawienia Wi-Fi w oczyszczaczu). 
 

3) Wskaźnik Wi-Fi zaczyna migać  
(dwa razy na sekundę). 

 
4) Jeżeli usłyszysz sygnał dźwiękowy połączony  

z migającym wskaźnikiem Wi-Fi naciśnij  
Next - następny krok.  
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7. Wybierz Twoją sieć Wi-Fi, wpisz hasło dostępu, jeżeli 
jest wymagane, naciśnij Next - następny krok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Connection Completed - połączenie gotowe.  
Gdy urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy 
 i wskaźnik Wi-Fi zacznie świecić, naciśnij Confirm - 
potwierdź.  
 
Twój oczyszczacz został połączony z siecią Wi-Fi. 
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Główne funkcje IoCare dla Airmega 

Home – Strona główna 

Możesz sprawdzić informację o jakości 
powietrza, status urządzenia, stopień zużycia 
filtrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporty 

24 godziny 
Możesz odbierać raporty o jakości powietrza  
we wnętrzu Twojego pomieszczenia  
z 24 godzin. 

7 dni 
Możesz sprawdzić jakość powietrza Twojego 
pomieszczenia z ostatnich 7 dni. 

30 dni 
Możesz sprawdzić jakość powietrza Twojego 
pomieszczenia z ostatnich 30 dni. 
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Kontrola 

Power - Zasilanie 
Włączanie/ wyłączanie oczyszczacza 
powietrza. 

Timer – Wyłacznik czasowy 
Ustaw wyłącznik czasowy oczyszczacza 
powietrza. 

Mode - Tryb 
Możesz wybrać tryb Smart (inteligentny) lub 
Sleep (nocny). 

Fan speed - Prędkość wentylatora 
Możesz wybrać prędkość wentylatora. 

Light - Podświetlenie 
Możesz włączyć/wyłączyć podświetlenie 
oczyszczacza powietrza. 

Schedule - Harmonogram 
Możesz ustawić haromonogram pracy 
oczyszczacza powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadomienia 

Możesz odbierać informację na temat jakości 
powietrza, zużycia filtrów. 
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Zarządzanie urządzeniem 

Możesz sprawdzić poziom zużycia filtrów oraz 
dokonać zakupu nowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IoCare może nie być kompatybilny 
 z tabletami oraz innymi urządzeniami. 

 

 

 

* Brak organiczeń rozdzielczości dla Android/ 
iOS. 

-Funkcje IoCare mogą się różnić w zależności 
od urządzenia. Mogą również zostać 
zmienione bez uprzedniego powiadomienia. 
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Przejrzyj następujące zagadnienia dotyczące 
połączenia Wi-Fi: 

-Urządzenia COWAY wspierają tylko sieć Wi-Fi 
2.4 GHz (5 GHz nie jest wspierane). 

-Aby połączyć się z Wi-Fi upewnij się, że 
smartfon jest online. Uruchom aplikację, włącz 
Wi-Fi i wybierz swój oczyszczacz. 

-Router Wi-Fi oraz potrzebne okablowanie 
sprzedawane są osobno. Po instrukcje 
dotyczące połaczenia Wi-Fi skontaktuj się  
z Twoim dostawcą internetu. 

-Umieść router blisko twojego urządzenia 
COWAY. W zależności od odległości między 
nimi stabilność połączenia może się różnić. 

-Połączenie może nie zostać nawiązane  
z powodu słabego sygnału lub blokady 
połączeń przez zaporę sieciową (firewall).  
Jeśli tak się stanie lub wystąpi inny problem 
związany z ustawieniami sieciowymi, 
skontaktuj się z Twoim dostawcą internetu. 

-Ustaw SSID (nazwę sieci Wi-Fi) jako 
kombinację liter i cyfr. Jeśli używasz innych 
znaków, połączenie może być niemożliwe. 

-Jeśli połączenie nie jest możliwe nawet ze 
wsparciem dostawcy internetu, skontaktuj się 
z naszym centrum obsługi klienta. 

-Po ustawieniu połączenia z Wi-Fi, może być 
potrzebna chwila, aby zapewnić stabilną 
łączność. 
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Instrukcja pobrana ze strony lifeplanet.pl

https://loveair.pl/
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