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Průvodce kvalitou ovzduší
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Obsah Seznamte se s AirVisual Pro

Gratulujeme! 
Chystáte se udělat první krok ke kontrole 
vzduchu, který dýcháte!

AirVisual Pro je komplexní řešení optimali- 
zace zdraví a pohody prostřednictvím 
čistého a čerstvého vzduchu.

Kombinací laserové technologie a umělé 
inteligence, dokáže AirVisual Pro posky-
tovat okamžité a přesné informace o 
úrovních kvality vzduchu, stejně jako 
intuitivní doporučení založené jak na vašem 
vnitřním, tak i na venkovním prostředí.

Používáním AirVisual Pro poznáte nevidi- 
telné hrozby ve vašem vzduchu a porozu-
míte, odkud pocházejí.

Vice informací na: airvisual.com

Chcete vědět svou kvalitu vnitřního a 
venkovního ovzduší i na cestách?

Stáhněte si aplikaci!
Vyhledávání: AirVisual

airvisual.com/app
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Co je to  
PM2.5?

Zdroje

Zdravotní 
rizika

PM2.5 se týká částic ve vzduchu s průměrem 2,5 mikronů a 
méně. Vzhledem k své velikosti je PM2.5 považována za nejne-
bezpečnější znečišťující látku pro lidské zdraví, protože může 
být vstřebávána prostřednictvím plic přímo do krevního řečiště.

Venkovní: vozidla, spalování dřeva, průmyslové činnosti a 
jiné formy spalování.

Vnitřní: netěsnící okna a dveře, vaření na sporáku, krby, 
kadidla, čisticí prostředky a vonné látky.

Krátkodobá: podráždění očí a nosu, nepravi-
delný srdeční tep, bolest na hrudi a bolest v 
krku.

Dlouhodobá: astma, dušnost, poškození plic, 
rakoviny, mrtvice, infarkty a předčasná úmrtí.

Úvod - PM2.5Teplota a vlhkost 

Teplota a vlhkost jsou často přehlíženy. Studené, suché prostředí však může způsobit respi-
rační podráždění a zhoršení ekzému, zatímco příliš vlhké prostředí může produkovat roztoče 
a plísně. 

Následující diagram rámcově vysvětluje vztah mezi teplotou a vlhkostí a dlouhodobými 
souvisejícími účinky.
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Index kvality ovzduší (AQI)

AQI nebo Index kvality ovzduší je srozu-
mitelný systém úrovní kvality ovzduší podle 
jejich závažnosti.

Index se pohybuje od 0 do 500, kde vyšší 
hodnoty indexu indikují vyšší úrovně 
znečištění ovzduší. 

AQI se počítá různými způsoby po celém 
světě. Spojené státy a Čína však před-
stavují dva nejrozšířenější systémy AQI. 
Váš systém AirVisual Pro podporuje oba 
systémy. 

Čínské a americké AQI měřítka jsou srovnatelné 
pro hodnoty nad 200. Pro nižší hodnoty je ame- 
rická AQI přísnější.*

* AirVisual doporučuje použití amerického systému AQI.

Ikony Indexu kvality ovzduší (AQI)*

Dobrá
0 - 50 
Malé až žádné zdravotní riziko

Mírná
51 - 100 
U citlivých jedinců může dojít k 
podráždění

Nezdravá pro citlivé skupiny ** 
101 - 150 
Citlivé skupiny by měly omezit 
námahu ve venkovním prostředí

Nezdravá
151 - 200 
Škodlivý pro citlivé skupiny, každý 
by měl snížit venkovní aktivity

Velmi nezdravá
201 - 300 
Nezdravé ovzduší pro každého. 
Vyhněte se namáhavé venkovní 
činnosti.
Nebezpečná
301 +
Vážné riziko respiračních 
potíží. Každý by se měl vyhýbat 
venkovním aktivitám.

*Výpočet AQI je podle amerických standardů EPA (pro znečišťující vzdušné částice)  
**Citlivé skupiny zahrnují osoby s respirační nebo srdeční chorobou, děti a starší osoby

AQI
Air Quality Index
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Úvod - CO2

Co je 
CO2?

CO2 (oxid uhličitý) je přirozeně se vyskytující plyn bez zápachu, který se 
vyskytuje venku v koncentracích mezi 380 ppm (venkov) a 500 ppm (město). 
Protože lidé vydechují oxid uhličitý (CO2), koncentrace CO2 v obydlených 
vnitřních prostorách jsou vyšší než koncentrace venku. Vysoká hladina CO2 

znamená, že potřebujete čerstvý vzduch!

Zdroje

Zdravotní 
rizika

Venku: spalování fosilních paliv, jako 
např. plynu a ropy, doprava, průmysl, 
výroba elektřiny 

Vnitřní prostory: lidské dýchání

Vysoké úrovně CO2 zřídka způsobují dlouhodobé účinky na zdraví. V krátko- 
dobém horizontu se jim však připisují bolesti hlavy, ospalost, snížená 
produktivita a obtížnost soustředění. Ještě důležitější je, že vysoký obsah 
CO2 je indikací stagnujícího vzduchu, který má méně kyslíku a více bakterií, 
plísní a jiných škodlivých částic, jako jsou VOC.

Ventilátor a jeho barva představují vaši hladinu CO2. Jakákoliv barva mimo zelenou je indikací 
k otevření okna pro získání čistého a čerstvého vzduchu (za předpokladu, že je venkovní 
vzduch čistý).

Dobrá
CO2 < 700 ppm *
Ideální úroveň

Mírná
701 -  1,000 ppm
Mohou se objevit pachy

Vysoká 
1,001 - 1,500 ppm 
Ospalost

Nezdravá
1,501 - 2,500 ppm 
Únava a snížená koncentrace

Velmi nezdravá 
2,501 - 5,000 ppm
 Bolesti hlavy a různorodé 
nežádoucí účinky na zdraví 

Nebezpečná
5,001 - 10,000 ppm
Rychlejší dýchání, nevolnost

Zdravotní účinky platí pro dlouhodobou expozici
*ppm: jedna miliontina (celku) - znázornění poměru jedné části vůči celku 

Ikony CO2
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Řádek stavů

Získejte rychlý přehled o kvalitě vzduchu v horní části každé obrazovky.

Zařízení offline 
(Nebo nevybrána žádná monitorovací stanice)

Zařízení online

Vlhkost Index kvality ovzduší Čas CO2 Teplota

 CO2 Index kvality ovzduší Vybraná venkovní 
stanice AQI

Venkovní  
teplota a počasí

Čas

Ovládání AirVisual Pro

•   Zapněte / vypněte systém AirVisual Pro stisknutím tlačítka po 3 sekundy 
•   Vstup / výstup z režimu spánku rychlým stiskem  
•   Zpět do menu rychlým stiskem

Režim napájení / režim spánku / zpět

Menu / OK

•   Přístup k nabídce a nastavení AirVisual Pro  
•   Provádění výběru v nabídce

Šipka nahoru dolu vlevo vpravo

•   Procházení nastaveními AirVisual Pro 
•   Navigace mezi obrazovkami  
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Domovská obrazovka - režim offline

Seznamte se s domovskou obrazovkou offline. Obsahuje všechny informace, které 
potřebujete k dokonalému vyvážení čistého a čerstvého vzduchu.

Ikona AQI

Hodnota AQI

Historie AQI 
(posledních 24 hod.)

Měřidlo CO2

Hodnota 
CO2 (ppm)

Historie CO2 
(posledních 24 
hod.)

Jméno  
zařízení

Domovská obrazovka - režim online

Po připojení k síti Wi-Fi se domovská obrazovka posune tak, aby levá strana zobrazovala 
shromážděná data AirVisual Pro a na pravé straně zobrazovala informace o kvalitě 
venkovního vzduchu.

Jméno 
zařízení

Ikona AQI

Hodnota AQI

Historie AQI 
(posledních 24 hod.)

Venkovní 
AQI (ikona a 
hodnota)

Vybraná 
venkovní 
monitorovací 
stanice

Historie 
venkovní AQI 
(posledních 24 
hod.)
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Obrazovka vnitřního prostředí - online

Tato obrazovka poskytuje data o vnitřní kvalitě vzduchu, včetně koncentrace CO2, teploty a 
vlhkosti

Měřidlo a 
hodnota CO2 

(ppm)

Teplota 
 (°F/°C)

Historie CO2 
(posledních 24 hod.)

Jméno zařízení

Relativní 

vlhkost (%)

Obrazovka předpovědí - online

Využijte předpovědi znečištění vzduchu a počasí ke svému rozvrhu venkovních aktivit k Vaší 
celkové pohodě a pohodlí. 

Vybraná 
venkovní 
monitorovací 
staniceČasová osa

Předpověď 
venkovního 
indexu AQI

Předpověď 
počasí
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Obrazovka s doporučeními

Obrazovka s doporučeními poskytuje praktické informace, které vám pomohou  
optimalizovat vaše zdraví a pohodlí.

Ikony s 
doporučením

Text s 
doporučením

Stav Wi-fi

Stav baterie

Čas a datum

Ikony s doporučeními

Otevřete okna, abyste dýchali 
čerstvý, čistý vzduch

Vychutnejte si venkovní aktivity

Zapněte si čističku vzduchu, 
abyste snížili znečištění ovzduší 
v interiéru

Připojeno k Wi-Fi a internetu

Připojeno k síti Wi-Fi, nikoliv 
k internetu

Zavřete okna

Vyhněte se venkovním aktivitám

Venku nasaďte masku 

Není připojeno k síti Wi-Fi

Nabíjení baterie
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FAQs - Přidat AirVisual Pro

Jak si mohu vzdáleně prohlížet data AirVisual Pro?

AirVisual.com: na liště nabídek vyberte položku ‘Přihlásit se’ (Sign in)

> Přihlaste se svou e-mailovou adresou a heslem

> Klikněte na své jméno a potom na “Přidat zařízení”(Add a Device)

> Postupujte podle instrukcí

Aplikace AirVisual: Vyberte tlačítko + v aplikaci > Přidat zařízení > Postu-
pujte podle instrukcí

Existují dva způsoby připojení AirVisual Pro:

Můžete zůstat připojeni a zobrazovat si údaje AirVisual Pro kdekoli a kdykoli registro-
váním vašeho AirVisual Pro na naší vyhrazené datové platformě od společnosti AirVisual. 
Registrace vašeho AirVisual Pro Vám umožňuje:

 - Přístup k datům na cestách  
 - Kontrolu nastavení vzdáleně   
 - Sdílet data s ostatními 

 
Pokud si přejete, je možné zobrazit souběžně koncentrace PM2.5 a údaje AQI.  

Chcete-li se dostat k tomuto nastavení, přejděte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka “OK” a 
přejděte do Zobrazení         (Display)> Jednotky (Units)> AQI> “Koncentrace PM2.5”, vyberte 
možnost Zobrazit (Display)> Uložit a ukončit.

FAQs - Zobrazení koncentrací PM2.5

Nyní budete moci vidět na domovské obrazovce zařízení zobrazení koncentrace PM2.5  
pod AQI.

Jak si mohu zobrazit koncentrace PM2.5?

Zobrazit
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1)  Chcete-li nastavit Wi-Fi pomocí zařízení, klepněte na tlačítko OK a přejděte na      
              položku Síť> Wi-Fi a vyberte požadovanou síť. Klepnutím na tlačítko “OK”   
     přejdete na obrazovku s heslem.     

Jak mohu připojit svůj AirVisual Pro k Wi-Fi?
 

2) Chcete-li nastavit Wi-Fi pomocí aplikace AirVisual, klikněte na ikonu + v aplikaci. 
Vyberte‚ Konfigurace Wi-Fi připojení zařízení‘ a postupujte podle pokynů.

FAQs - Wi-Fi připojen

AirVisual Pro vám nabízí možnost připojení k Wi-Fi buď pomocí zařízení nebo mobilní 
aplikace (užitečné pro uživatele se soukromými / skrytými sítěmi nebo dlouhými hesly 
Wi-Fi).

Jak si mohu stáhnout historická data mého AirVisual Pro?

Úplná historie údajů o kvalitě ovzduší Vašeho AirVisual Pro je k dispozici ke stažení. Tyto 
údaje lze použít, chcete-li získat hlubší porozumění. 

Chcete-li získat přístup k datům, nejprve se ujistěte, že Váš AirVisual Pro je připojen k místní 
síti (ve stejné síti jako váš počítač) a přejděte do nabídky nastavení kliknutím na tlačítko “OK” 
a přejděte na          položku Síť (Network)> Přístup Data (Access Pro data).

Další informace a podporu naleznete na adrese support.airvisual.com a přečtěte si článek 
“Stáhněte si data AirVisual Pro pomocí Samby”.

FAQs - Historická data

Jméno zařízení:
URL:

Uživatelské jméno:
Heslo:
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Jak mohu obnovit nebo vymazat data uložená v AirVisual Pro?

Měření kvality vzduchu se ukládá do paměti Vašeho AirVisual Pro. Kdykoli můžete svůj  
AirVisual Pro resetovat na tovární nastavení, vymazat tato data.

Chcete-li tak učinit, přejděte do nabídky nastavení kliknutím na tlačítko “OK” a přejděte do 
části                                                About> Factory Reset (obnovení továrního nastavení)

Zvolte možnost “Obnovit nastavení a vymazat data”(Reset settings & clear data).

FAQs - Obnovení továrního nastavení

Uspořte energii a prodlužte životnost monitoru* nastavením automatického zapnutí / vypnutí 
(režim spánku)-Auto power ON / OFF (sleep mode).

Přejděte do nabídky nastavení tlačítkem OK a přejděte na Výkon> Úspora energie 
(Performance > Power saving).

Mohu nastavit obrazovku na automatické zapnutí / vypnutí?

FAQs - Automatické zapnutí / vypnutí

Nastavte časy, kdy chcete, aby se vaše zařízení AirVisual Pro automaticky zapnulo a vypnulo. 
Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit a ukončit (Save & exit).

* Vaše zařízení AirVisual Pro bude pokračovat v měření i v režimu spánku
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Kde mohu najít výrobní číslo AirVisual Pro?

Můžete být požádáni o výrobní číslo Vašeho AirVisual Pro buď při aktivaci přístroje nebo při 
obdržení nápovědy od zákaznického servisu společnosti AirVisual. 

Výrobní číslo můžete najít na dvou místech:

1) Na štítku na zadní straně zařízení AirVisual Pro. 

2) V možnostech nastavení (About settings). Stiskněte tlačítko středového menu 
a přejděte na About > Informace o zařízení (About > Device Info)

FAQs - výrobní číslo FAQs - experimenty s měřeními kvality ovzduší

Tipy pro provozování experimentů ohledně kvality ovzduší:

AirVisual Pro je skvělý nástroj na experimenty ohledně měření kvality ovzduší. Zde je několik 
užitečných tipů, jak začít:

1) Proveďte plynulé měření tak, aby AirVisual Pro reagoval na změny kvality vzduchu 
během několika sekund. Přejděte do režimu Výkon           (Performance)> Režim 
snímače (Sensor mode) a vyberte možnost “Kontinuální”(Continuous)

2) Importujte data do tabulky a proveďte analýzy. Podrobné pokyny k tomuto 
procesu naleznete na adrese airvisual.com/contact a přečtěte si článek 
“Stažení dat AirVisual Pro pomocí Samby” (Download the AirVisual Pro’s data 
using Samba) Jméno zařízení:

Verze:

Výrobní číslo:

Adresa Mac:
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Ano Ne
Umístěte AirVisual Pro na 
rovný a stabilní povrch

Čistěte AirVisual Pro mírně 
navlhčenou látkou

Připojte zařízení AirVisual Pro 
do elektrické zásuvky

Prodlužte životnost zařízení 
užíváním úsporného režimu

Vystavení přímému slunečnímu 
záření (i uvnitř)

Působení vody (např. déšť); 
tento AirVisual Pro není 
vodotěsný

Vystavení silnému větru

Vystavení extrémním teplotám 
(např. nepokládat na topení)

Péče a údržba Komunita zabývající se kvalitou ovzduší

AirVisual hlásí data z více než 10 000 míst po celém světě. Přesto stále na mnoha místech 
chybí místní stanice pro monitorování kvality ovzduší. 

Umístěním zařízení AirVisual Pro venku se můžete stát zdrojem dat o kvalitě ovzduší pro 
místní komunitu.

Společně můžeme zvýšit povědomí o kvalitě ovzduší a poskytnout globální údaje o kvalitě 
ovzduší potřebné pro lidi, podniky a vlády, aby provedly změny. Navštivte nás online pro více 
informací: airvisual.com
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Mate otázky ohledně Vašeho AirVisual Pro?

Kontaktujte nás na airvisual.com/contact nebo autorizovaného českého  
distributora Geton s.r.o.

e-mail: info@geton.cz

mobil: 605 168 561

nebo navštivte www.cisticka-vzduchu-iqair.cz

www.geton.cz 
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