
Poradnik konfiguracji połączenia stacji
LAM05 z aplikacją LIFAair i siecią Wi-Fi.



Zanim rozpoczniesz konfiguracje połączenia kontrolera LAM05 z siecią Wi-Fi upewnij się, 
czy:

• 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.
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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 LIFAair z Google Play (Android)/App Store (iOS)?

Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemami Android 4.2 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 LAM05.

4. Czy aplikacja LIFAair występuje w polskiej wersji językowej?

Nie, aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim.

5. Czy mogę kontrolować urządzenie tylko w zasięgu mojej sieci Wi-Fi?

Nie, urządzenia LIFAair mogą być kontrolowane spoza sieci Wi-Fi, możesz je uruchomić zdalnie, np. wracając z 
pracy.
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Aplikacja LIFAair nie wymaga tworzenia konta, 
zaraz po uruchomieniu aplikacji otrzymuje się 
dostęp do wszystkich funkcji. 

W celu połączenia aplikacji ze stacją LAM05 
przez Wi-Fi należy kliknąć symbol plusa 
w dolnej części ekranu.

Konfiguracja połączenia:
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Kolejny ekran prosi o wskazanie nazwy sieci 
Wi-Fi, do której chcemy podłączyć urządzenie.

W większości przypadków aplikacja sama 
uzupełni pole z nazwą i hasłem. Polecamy 
jednak ręcznie wprowadzić te dane.

Uzupełnić należy:

• Nazwę sieci

• Hasło sieci

Klikając w symbol „abc”, można podejrzeć 
hasło i upewnić się, czy zostało poprawnie 
uzupełnione. 

Po podaniu danych sieci należy wcisnąć „Next”.
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Kolejny etap to prośba o przejście do stacji 
LAM05. Kolejne kroki na stacji LAM05 należy 
wykonać przed kliknięciem „Done” w stacji.
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W tym etapie wciskamy przycisk „Config,

następnie Wi-Fi Login” lub „Wi-Fi connection” 
(w zależności od wersji stacji, w starszych 
egzemplarzach pojawia się„Wi-Fi connection”).

7



Potwierdzamy, klikając „Login” lub „Connect”. 
Szybko wracamy do aplikacji w telefonie.
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Klikamy „Done”.
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Aplikacja LIFAair rozpocznie odszukiwanie sieci 
Wi-Fi i przekaże dane logowania do stacji 
LAM05. Ten etap zajmie kilka chwil.
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Skonfigurowanie połączenia zostanie 
potwierdzone pojawieniem się zielonego 
znaku na środku ekranu.
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LAM05 zostanie wyświetlone na liście 
wszystkich urządzeń w aplikacji, klikamy w 
przycisk dodanego urządzenia.
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Każda stacja została zabezpieczona unikalnym 
sześciocyfrowym kodem, umieszczonym na odwrocie 
LAM05. Aby potwierdzić połączenie należy w aplikacji podać 
kod. Następnie potwierdzamy przyciskiem „Confirm”. 
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Po podaniu kodu, uzyskujemy pełen dostęp do 
kontroli stacji i  kontroli oczyszczacza powietrza 
LIFAair.
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