
Ściągnij darmową aplikację wBox. Jeśli posiadasz urządzenie z systemem 
Android, aplikację znajdziesz w sklepie Play. Dla urządzeń z systemem iOS 
aplikacja znajduje się w App Store. 

2 PIERWSZE URUCHOMIENIE

Główny ekran sterownika przedstawia bieżące informacje z sensora jakości 
powietrza. Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiaru stężenia 
pyłów PM2.5 oraz PM10 i kwali�kowana jako gorsza wartość z pary. Bieżący 
stan jakości powietrza wyświetlany jest w górnej części ekranu w formie 
kolorowej ikony i słownego statusu, oraz sygnalizowany kolorowymi diodami 
LED zabudowanymi w urządzeniu i przedstawia się następująco:

W dolnej części ekranu przedstawiona jest tabelka z numerycznymi wartościa-
mi stężeń pyłów. Pola z wartościami stężeń PM2.5 oraz PM10 kolorowane są           
w odniesieniu do stopnia przekroczenia normy wg powyższej skali kolorów, 
ponadto w nawiasach prezentowana jest procentowa wartość w stosunku do 
wartości normy. Przykładowo, odczyt (50%) oznacza że obecna wartość 
stężenia pyłu to jedynie połowa wartości dopuszczalnej, podczas gdy 
wskazanie (300%) oznacza 3-krotne przekroczenie normy. Obok wartości 
procentowej prezentowany jest również trend zmian, liczony w stosunku do 
średniej z ostatniej godziny pomiarów. Trend oznaczony jest strzałką w górę,     
w dół bądź kreską w przypadku braku zmian, wyświetlany jest dopiero po 
godzinie pracy czujnika.

Na samym dole ekranu prezentowany jest status pomiarów na urządzeniu. 
"Ostatni pomiar" oznacza że urządzenie wyświetla pomiar, który jest nie 
starszy niż 10 minut. Urządzenie automatycznie wykonuje kolejny pomiar co         
10 min. i wyświetla ostatnią wartość stężeń pyłów. Takie zachowanie podykto-
wane jest dbałością o czas życia czujnika mierzącego wolnozmienną wartość 
stężeń pyłów. Możliwe jest również ręczne wymuszenie pomiaru. W tym celu 
należy nacisnąć ikonę "Odśwież" (dwie strzałki) znajdującą się w prawej górnej 
części ekranu. W ciągu pierwszych 20 sek. wyświetlony zostanie status "Trwa 
pomiar" który następnie przełączy się w "Bieżący pomiar" a wartości stężeń 
zostaną zaktualizowane. Aby przełączyć urządzenie w tryb pomiaru ciągłego, 
w którym pomiary wykonywane są co 1 sek., należy przytrzymać ikonę 
"Odśwież" ponad 3 sek. Tło ikony przełączy się na kolor szary a urządzenie 
rozpocznie pomiar ciągły, który będzie trwał do czasu przełączenia ekranu 
aplikacji wBox bądź zamknięcia strony przeglądarki. Pozostawiając urządzenie 
w trybie pomiaru ciągłego należy pamiętać o żywotności samego układu 
pomiarowego, szacowanej na ok 8 tys. godzin.

Historyczne dane pomiarowe dostępne są jedynie dla czujników zamontowa-
nych na zewnątrz, skon�gurowanych w trybie zdalnego dostępu, z prawidło-
wo ustawioną lokalizacją. Prezentowane są na mapie dostępnej na stronie 
blebox.eu

bardzo dobry (kolor zielony intensywny)
dobry (kolor jasnozielony)
umiarkowany (kolor jasnożółty)
dostateczny (kolor pomarańczowy)
zły (kolor jasnoczerwony)
bardzo zły (kolor czerwony intensywny)

3 DANE POMIAROWE

Kon�gurację możesz również wykonać korzystając z prze- 
glądarki internetowej telefonu/tabletu. Po połączeniu się  
z siecią bezprzewodową urządzenia, włącz przeglądarkę                
i wejdź na stronę: www.blebox.eu

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwe podłączenie może być niebezpieczne i skutkować 
uszkodzeniem sterownika i utratą gwarancji.

Podłączenie urządzenia do zasilacza nie spełniającego wymogów 
jakościowych określonych w normach EN 50081-1, EN 50082-1, 
UL508, EN 60950 skutkuje utratą gwarancji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia spowodowane prądem 
elektrycznym (również przy wyłączonym urządzeniu),                                
na wyjściach może występować napięcie. Wszelkie prace 
montażowe należy wykonywać ZAWSZE przy odłączonym 
obwodzie zasilania.

TWÓJ OSOBISTY CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA - ODDYCHAJ ŚWIADOMIE

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, odłącz napięcie w zasilanym 
obwodzie. Pamiętaj, że wszelkie prace montażowe należy wykonywać przy 
odłączonym napięciu zasilania (wyłączenie bezpiecznika instalacji sieciowej 
obwodu zasilacza lub odłączenie zasilacza od gniazdka).

Urządzenie powinno być zamontowane w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim działaniem niekorzystnych warunków środowiskowych,                     
w szczególności opadów atmosferycznych. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę na zapewnienie dobrej wymiany powietrza w obrębie urządzenia. 
Pamiętaj, że metalowe elementy (przewody, elementy elewacji, parapety, 
wysięgniki) negatywnie wpływają na zasięg układu radiowego urządzenia,              
a co za tym idzie na komfort użytkowania. Urządzenie musi być zamocowane 
w pozycji stabilnej i nieruchomej, prawidłowo zorientowane (wg napisów na 
obudowie), umocowane za pomocą wkrętów, kołków rozporowych bądź przy 
pomocy dwustronnej taśmy montażowej.

Zdejmij obudowę urządzenia poprzez podważenie jej. Wybierz sposób 
zasilania - złącze USB 5V umiejscowione w lewej części urządzenia bądź 
zasilacz sieciowy 12-24V AC/DC podłączany przewodami do listwy rozłączal-
nej umiejscowionej w prawej części płytki (polaryzacja nie ma znaczenia). 
Podłącz przewód zasilający do złącza USB bądź listwy rozłączalnej. Wyprowa-
dzając przewód zasilający na zewnątrz obudowy przez nacięcie w spodniej 
części, załóż obudowę.

Uruchom urządzenie poprzez załączenie napięcia zasilania (włączenie 
bezpiecznika instalacji sieciowej obwodu zasilacza lub podłączenie zasilacza 
do gniazdka). Urządzenie rozświetli diody LED na biało przez kilka sekund                   
a następnie będzie świecić na kolor zależny od jakości powietrza. Ciągłe 
świecenie na biało sygnalizuje błąd sensora, który sygnalizowany jest również 
czerwonym statusem widocznym w oprogramowaniu wBox (więcej informa-
cji o aplikacji wBox w dalszej części instrukcji). Należy wtedy sprawdzić 
przewód łączący czujnik z płytką sensora.

1 INSTALACJA – PODSTAWY

czujnik jakości powietrza
w technologii μWiFi

UWAGA!
Nigdy nie podłączaj jednocześnie zasilania do złącza 
USB i listwy kołkowej. Grozi to uszkodzeniem urzą- 
dzenia.

bardzo dobry
dobry
umiarkowany
dostateczny
zły
bardzo zły

Używając telefonu komórkowego lub tabletu, połącz się z siecią bezprzewo-
dową urządzenia. W tym celu wejdź w ustawienia smartfona bądź tabletu, 
następnie w kon�gurację sieci WiFi i odnajdź sieć o nazwie „airSensor-
-xxxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxxx to numer seryjny urządzenia. Połącz się z nią.

Włącz aplikację wBox. Na górze ekranu będzie widoczne urządzenie. W celu 
dodania go do aplikacji, kliknij „+” z prawej strony, obok nazwy. Aby wstępnie 
skon�gurować urządzenie, kliknij na jego domyślną nazwę.



INFORMACJE DODATKOWE

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

LOKALIZACJA I CZAS URZĄDZENIA

Aby zaktualizować oprogramowanie w urządzeniu, podłącz je do domowej 
sieci WiFi (patrz sekcja „Ustawienia punktu dostępowego i sieci WiFi”), która 
ma połączenie z siecią Internet. Przejdź do ustawień (przycisk „Ustawienia”             
w prawym górnym rogu ekranu) i kliknij przycisk „Pobierz nowe oprogramo-
wanie” znajdujący się w końcowej sekcji ustawień. Poczekaj ok. 1 min., nie 
zamykając interfejsu ani nie wykonując żadnych innych akcji. Urządzenie 
pobierze najnowsze oprogramowanie. Numer wersji oprogramowania, wersję 
sprzętu oraz identy�kator urządzenia możesz odczytać na samym dole 
ekranu ustawień.

Aby móc korzystać z historycznych danych jakości powietrza, konieczne jest 
ustawienie zegara oraz lokalizacji urządzenia. Przejdź do sekcji "Czas urządze-
nia" ustawień a następnie kliknij przycisk „Zmień strefę”. Wybierz z listy swój 
region i lokalizację, potwierdzając wybór przyciskiem „Zapisz”. Urządzenie 
zsynchronizuje swój czas z serwerem czasu (jeżeli sterownik jest w sieci WiFi           
z dostępem do Internetu) bądź pobierze czas z telefonu/tabletu. 

Następnie w sekcji "Lokalizacja urządzenia", kliknij przycisk „Ustaw lokalizację”. 
Aplikacja/przeglądarka zapyta czy udostępnić lokalizację – zezwól. W polu 
„Współrzędne” powinny pojawić się przybliżone współrzędne twojej lokaliza-
cji. Jeżeli przycisk „Ustaw lokalizację” zamruga na czerwono z napisem „Błąd”, 
bądź pole „Współrzędne” nie zmieniło wartości z „Nie ustawiono” na dane 
liczbowe, wystąpiło niepowodzenie w pobraniu lokalizacji. Należy wtedy 
upewnić się czy telefon/tablet posiada moduł GPS oraz czy w telefonie 
włączona jest obsługa udostępniania lokalizacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zasilanie 12..24V AC/DC przez listwę rozłączalną
lub 5V poprzez złącze micro USB

PM1: 0,3..1,0 μm, PM2.5: 1,0..2,5 μm,
PM10: 2,5..10 μm

klasy�kacja cząstek
pyłów drobnych

połączenie bezpośrednie (jako Access Point), 
połączenie WiFi poprzez standardowy router, 

połączenie z dostępem z dowolnego 
miejsca na świecie (wymagany jedynie 

dostęp do sieci Internet)

tryb pracy

dokładność pomiaru

API 

kompatybilne urządzenia

50% dla cząstek o rozmiarze 0,3 μm,
98% dla cząstek o rozmiarze >=0,5 μm

otwarte

Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, 
Android, komputery i urządzenia 

mobilne wspierające HTML5

rodzaj wskazań jakości 
powietrza

numeryczny i gra�czny odczyt w aplikacji 
wBox, zmiana kolorów diod LED

dwukierunkowa, szyfrowanarodzaj transmisji

µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11gstandard komunikacji 

co 10 minut lub na żądanie częstotliwość pomiaru

laserowy, PMS5003rodzaj sensora

71 x 71 x 27 mmwymiary

montaż
wkręty, kołki montażowe bądź 
dwustronna taśma montażowa

stopień ochrony IP32, montaż w miejscu osłoniętym 
przed deszczem

częstotliwość transmisji 2.4 GHz

5 USTAWIENIA PUNKTU DOSTĘPOWEGO I SIECI WIFI

Przejdź do sekcji "Podłącz do sieci WiFi", gdzie możesz dołączyć urządzenie do 
domowej sieci WiFi, aby móc połączyć się z nim za jej pośrednictwem lub                 
z dowolnego miejsca na świecie. W tym celu wybierz nazwę sieci z listy                        
i naciśnij „Połącz”. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło sieci WiFi. W czasie 
łączenia urządzenia do sieci domowej może nastąpić rozłączenie telefonu/ta-
bletu z siecią urządzenia.

Po zakończeniu kon�guracji sieci WiFi, możesz odłączyć się od sieci urządze-
nia i połączyć telefon/tablet bezpośrednio do domowej sieci WiFi. Sterowanie 
z aplikacji wBox będzie działać identycznie jak w sytuacji, gdy telefon/tablet 
przyłączony jest do sieci urządzenia. Jeżeli jako użytkownik opuścisz lokalną 
sieć, np. wychodząc z domu bądź załączając dane mobilne, aplikacja wBox 
będzie sygnalizowała ten stan jako „Tryb zdalny”. W takim przypadku będziesz 
miał dostęp do danych urządzenia, ale z przyczyn bezpieczeństwa niedostęp-
ne będą opcje ustawień.

W sekcji "Ustawienia punktu dostępowego", możesz zmienić nazwę oraz 
nadać hasło sieci WiFi emitowanej przez urządzenie. Pamiętaj, że zmiana 
nazwy sieci lub hasła może spowodować rozłączenie z urządzeniem 
natychmiast po kliknięciu przycisku „Zapisz”, należy się zatem ponownie 
podłączyć do sieci WiFi.

Przejdź do ustawień (przycisk „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu).       
W sekcji "Główne ustawienia" możesz zmienić nazwę urządzenia, pod którą 
wyświetla się ono w aplikacji wBox. Opcja "Dioda sygnalizacyjna włączona" 
pozwala na wyłączenie świecenia diod LED wbudowanych w urządzenie. 

W celu komunikacji z urządzeniem spoza lokalnej sieci WiFi, z dowolnego 
miejsca na świecie, poprzez aplikację wBox, opcja „Włącz zdalny dostęp” musi 
zostać ustawiona na „Tak”. Ustawienie tej opcji na "Tak" oznacza również 
wyrażenie zgody na wysyłanie danych pomiarowych do publicznie dostępnej 
mapy zanieczyszczeń powietrza dostępnej na stronie blebox.eu oraz 
archiwizacji tych danych wraz z lokalizacją. Ustawienie tej opcji na "Nie" 
spowoduje brak dostępu do sterownika spoza sieci wewnętrznej oraz brak 
dostępu do danych historycznych - możliwy będzie jedynie podgląd 
aktualnych wartości.

W sekcji "Ustawienia sensora" wybierz miejsce jego montażu - na zewnątrz 
bądź wewnątrz budynku (pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach).

4 USTAWIENIA URZĄDZENIA

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową 

www.blebox.eu 
lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu


