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1.1 Jak korzystać z aplikacji wBox - Konto

Po uruchomieniu aplikacji 
wBox zostaniesz poproszony
o zalogowanie się lub utworzenie 
konta.

Możesz kontynuować bez logowania (dedykowane dla instalatorów do jednorazowego połączenia 
sterownika), ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone.

Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.

Możez utworzyć konto BleBox lub 
zalogować się za pomocą swojego 
konta Google, Facebook lub Apple.

1.2 Jak korzystać z aplikacji wBox - Samouczek aplikacji wBox

2

Po zalogowaniu automatycznie pojawi 
się samouczek aplikacji wBox.

Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij 

ikonkę „Menu”          ,

a następnie w  „Samouczek” .

1.1

1.2
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Wersja na AndroidWersja na iOS

Połącz się z siecią WiFi, 
którą nadaje sterownik, 
przykładowo: - „urządzenie-
xxxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxxx 
to unikalny numer urządzenia. 

Wyłącz sieć komórkową/dane 
komórkowe w swoim telefonie.

2.1 Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Połącz telefon ze sterownikiem BleBox 

Połączony!

Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne, 
kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi.

Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika BleBox, wróć do aplikacji wBox         .

Wybierz ustawienia WiFi w 
telefonie i włącz sieć WiFi.

2.1 Połącz telefon ze sterownikiem BleBox.
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2.2 Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox

Wersja A

Użyj przycisku „+ Dodaj 
urządzenie do konta”, aby 
dodać urządzenie do swojego 
konta. Teraz stajesz się 
właścicielem urządzenia.

Gotowe!

Dodałeś urządzenie do 
swojego konta. Następnie 
„Przejdź do ustawień sieci 
WiFi”.

* Jeśli komuniat nie pojawił się 
lub kliknąłeś „Anuluj”, skieruj 
się do wersji B (str. 5).

Status klienta WiFi: połączony 
 
Sterownik BleBox został podłą-
czony do domowej sieci WiFi.

Wybierz z listy domową sieć 
WiFi by połączyć sterownik
z tą siecią.

Wprowadź hasło do domowej 
sieci WiFi, a następnie kliknij 
przycisk „Połącz”.
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Pamiętaj!

Właściciel urządzania ma prawo 
udzielać i zabierać dostęp 
do urządzenia innym jego 
użytkownikom.

Dalsza część instrukcji: 
- strona 6, p.2.3 
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2.2 Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox

Wersja B
Jeśli po dodaniu urządzenia 
do konta nie pojawił się 
komunikat albo klinąłeś 
„Anuluj”, przejdź do 
ustawień sieci WiFi. Wybierz  
„Kontroluj urządzenie”.

Znajdź i kliknij ikonę
ustawień      .

Wybierz z listy domową sieć 
WiFi by połączyć sterownik
z tą siecią.

Kliknij w „Połączenie”.

Wprowadź hasło do domowej 
sieci WiFi, a następnie kliknij 
przycisk „Połącz”.
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Pamiętaj!

Właściciel urządzania ma prawo 
udzielać i zabierać dostęp 
do urządzenia innym jego 
użytkownikom.

Status klienta WiFi: połączony 
 
Sterownik BleBox został podłą-
czony do domowej sieci WiFi.



2.3 Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox? - Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego

Przejdź do sekcji
„Połączenie serwisowe (AP)”.

Tutaj możesz wyłączyć punkt 
dostępu lub ustawić hasło dla 
urządzenia AP, aby zapobiec 
nieautoryzowanemu dostępowi.Kliknij ikonę ustawień       .

Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego.

To wszystko!

Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi.

Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie innemu członkowi 
rodziny.

6

2.3
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3.1 Jak dodać skonfigurowane urządzenie BleBox do innego konta?- Wyszukaj sterowniki BleBox 
podłączone do sieci WiFi

Znajdź ikonę „+” w górnej 
części ekranu.

Dodaj skonfigurowany sterownik używając innego smartfona.

Kliknij „Dodaj nowe 
urządzenie”.

Wybierz „Dodaj urządze-
nia podłączone już do sie-
ci WiFi”.

Wybierz „Skanuj sieć” w 
poszukiwaniu urządzeń i 
poczekaj, aż skanowanie się 
zakończy.

Pamiętaj, że musisz mieć 
połączenie z tą samą siecią 
WiFi co sterownik BleBox.

Wybierz urządzenia, które 
chcesz dodać do swojego 
konta i naciśnij „Zapisz”.

Kliknij „Zakończ”, sterowniki 
zostaną dodane.

To wszystko!

Możesz wrócić do ekranu głównego oraz dodać sterowniki do domów lub grup. 

3.1
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www.blebox.eu
aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

Użyj opcji udostępniania w µPortal
https://portal.blebox.eu.

Użyj opcji „Zarządzanie 
udostępnianiem” w menu
        aplikacji wBox.

3.2

3.2 Jak dodać skonfigurowane urządzenie BleBox do innego konta?- Udostępnianie
sterowników poprzez adres e-mail

Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail.


