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Zawartość opakowania

Aura Air Adapter ścienny 

i wtyczki

Uchwyt Smart Jig

Pobierz aplikację Aura Air

Google Play 

••• works with the 
Google Assistant 

Śruby, korki 

rozporowe i podkładki



Poznaj Aura Air

Pokrywa przednia

Filtr wstępny

Obudowa urządzenia

Kontrolka LED Filtr Ray-Filter™

Podstawa Przyłącze DC

Przycisk konfiguracji



Gniazdko elektryczne 
powinno znajdować się 
w odległości 200 cm lub 
mniejszej

Urządzenie powinno 
znajdować się 
w zasięgu Wi-Fi 

Obszar instalacyjny

Aura Air powinna znajdować 
się w promieniu co najmniej 
50 cm od innych obiektów

Aura Air powinna być umieszczona 
co najmniej 50 cm od podłogi i sufitu

Lokalizacja Aura Air

Istotne uwagi dotyczące lokalizacji Aura Air na ścianie:



Instalacja Aura Air

1. Uchwyt Smart Jig
Umieść uchwyt Smart Jig na 
ścianie i wywierć 3 otwory.
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potrzebny otwór o głębokości 6 mm

2. Przygotowanie
Usuń obudowę 
urządzenia wraz z filtrem 
Ray-Filter™.

Podłącz adapter DC do 
Aura Air.
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3. Montaż

Zamontuj podstawę przy 
użyciu śrub i podkładek.

4. Podłączenie

Nałóż obudowę urządzenia 
i podłącz Aura Air do 
gniazdka elektrycznego.

Sparuj Aura Air ze swoją 
siecią WiFi poprzez 
aplikację. Połącz się z Aura - 
XXX na liście dostępnych 
urządzeń.

Ciesz się czystym 
powietrzem.



Kontrolka LED

Sieć 

Działanie 

Miga na zielono: Aura znajduje się w trybie odbioru/ 
czeka na nowe połączenie WiFi

Miga na niebiesko: Trwa łączenie z siecią

Miga szybko na niebiesko: Trwa łączenie z chmurą

Świeci na biało: Aura działa poprawnie 

Miga na biało: Brak połączenia z WiFi 

- Świeci na różowo: Tryb bezpieczny

- Miga na różowo: Oczekiwanie na aktualizację

Alerty Miga na pomarańczowo:  Obudowa urządzenia jest otwarta 

Miga na czerwono: Ostrzeżenie o wysokim stężeniu CO/ dymu

• Uwaga: W razie potrzeby naciśnij przycisk konfiguracji przez 4 sekundy,
aby przejść do trybu odbioru.



Czyszczenie filtra wstępnego

• Uwaga: Aplikacja powiadomi Cię o konieczności
wyczyszczenia filtra.

1. Odłącz Aura Air od gniazdka elektrycznego.
2. Delikatnie zdejmij przednią pokrywę i filtr wstępny.
3. Wyjmij filtr wstępny z przedniej pokrywy.
4. Umyj filtr wstępny wodą (bez chemikaliów).
5. Wysusz filtr wstępny przed ponownym włożeniem.
6. Podłącz Aura Air z powrotem do gniazdka 
elektrycznego i ciesz się świeżym powietrzem.

Wymiana filtra Ray-Filter™

• Uwaga: Aplikacja powiadomi Cię o konieczności wymiany
filtra Ray-FilterTM.

1. Odłącz Aura Air od gniazdka elektrycznego.
2. Delikatnie zdejmij obudowę urządzenia z filtrem Ray-FilterTM.
3. Umieść nowy filtr Ray-FilterTM w obudowie urządzenia.
4. Załóż z powrotem obudowę urządzenia.
5. Podłącz Aura Air do gniazdka elektrycznego i ciesz się
świeżym powietrzem.



Specyfikacja produktu

Zasilanie

Warunki działania

Warunki 
przechowywania

Wymiary

Waga

Komunikacja 
bezprzewodowa

Zużycie energii

Napięcie

Temperatura

Wilgotność

Temperatura

Wilgotność





Instrukcje ogólne

Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję oraz zainstaluj urządzenie 
zgodnie ze wskazówkami producenta. Wszelkie zgłoszenia serwisowe 
kieruj do działu wsparcia Aura Smart Air. Serwis jest wymagany w 
przypadku, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
np. doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, do 
urządzenia dostał się płyn albo przedmioty, urządzenie zostało 
wystawione na działanie deszczu bądź wilgoci, nie działa normalnie lub 
zostało upuszczone.

Montaż

Podczas montażu postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby 
uniknąć oderwania się urządzenia od ściany. Dopuszczalne 
powierzchnie do montażu urządzenia to: cegła, beton, płyta gipsowo-
kartonowa lub inne stabilne powierzchnie. Minimalna wolna przestrzeń 
wokół urządzenia potrzebna dla odpowiedniej wentylacji powinna 
wynosić 50 cm. Umieść urządzenie w widocznym miejscu, aby uniknąć 
obrażeń.

Nie umieszczaj Aura Air nad łóżkami, źródłami wody lub innymi 
miejscami, które mogą nieść ryzyko odniesienia obrażeń.

Nie instaluj Aura Air w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty 
ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), 
które wytwarzają ciepło.



Konserwacja

• Należy używać wyłącznie certyfikowanych części zamiennych
Aura Air, takich jak filtr wstępny i filtr Ray-Filter™.

• Używać tylko z osprzętem/akcesoriami wyszczególnionymi
przez producenta.

• Modyfikacja lub uszkodzenie filtra wstępnego lub filtra Ray-
Filter™ mogą zakłócać ich prawidłowe działanie.

• Podczas zdejmowania obudowy urządzenia nie należy
wkładać palców ani ciał obcych do wentylatora.

• Obudowę urządzenia należy zdejmować ostrożnie, aby
uniknąć obrażeń.

Bezpieczeństwo

Nie lekceważ funkcji zabezpieczającej, jaką zapewnia wtyczka 
spolaryzowana lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana 
posiada dwa wtyki, z których jeden jest szerszy od drugiego. 
Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i dodatkowy bolec 
uziemiający. Szerszy wtyk/dodatkowy bolec umieszczono dla 
Twojego bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka w zestawie nie pasuje 
do Twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu 
wymiany przestarzałego gniazdka.



• Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem, ściśnięciem lub
uszkodzeniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i miejscach styku
z urządzeniem.

• Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający i/lub wtyczka wydają się
uszkodzone.

• Nie wkładaj palców ani ciał obcych do wentylatora urządzenia, gdy
urządzenie jest włączone, podłączone do prądu lub podczas czyszczenia
lub wymiany filtrów.

• Nie umieszczaj żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak zapalone
świece, na urządzeniu lub w jego pobliżu.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

• Odłączaj urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi,
gdy nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest konserwowane (np.
przy wymianie bądź czyszczeniu filtrów).

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie
używaj go na zewnątrz.

• Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie należy
utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych
przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

•



Deklaracja zgodności interfejsu częstotliwości radiowej (RFI)

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 
przepisów FCC i dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych (RED). 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.



Gwarancja 

Gwarancja Aura Air wynosi jeden rok od daty zakupu.

Aura Smart Air LTD zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu oraz zawartych w nim informacji. Produkty, nazwy, logo 
i projekty zawarte w niniejszym dokumencie mogą w całości lub w 
części podlegać prawom własności intelektualnej. Informacje 
zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane "tak jak są”. Nie 
udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co 
do dokładności, rzetelności, przydatności do określonego celu lub 
treści niniejszego dokumentu.

Certyfikaty

Posiada FCC: COFWMNBMll  
Posiada IC: 10293A-WMNBM11

Ten dokument może zostać zmieniony przez firmę Aura Smart Air 
LTD w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat warunków i polityki prywatności, odwiedź naszą stronę 
internetową: http://www.AuraAir.io
Copyright © 2020 - Aura Smart Air LTD. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Instrukcja instalacji i obsługi, nr dok. PN: H08923 
instrukcja obsługi.
 REV A - maj 2020.
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