instrukcja szybkiej instalacji
USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox
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SPIS TREŚCI

Jak korzystać z aplikacji wBox

s. 2

Jak skonﬁgurować nowe urządzenie BleBox

s. 3

Jak dodać skonﬁgurowane urządzenie BleBox do innego konta

s. 7

Jak korzystać z aplikacji wBox - Konto

1

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

Możesz kontynuować bez logowania,
ale funkcje aplikacji będą znacznie
ograniczone.
Zalecamy utworzenie konta lub
zalogowanie się.

2

Możesz utworzyć konto
BleBox lub zalogować się
za pomocą swojego konta
Google lub Facebook.

2

Jak korzystać z aplikacji wBox - Samouczek aplikacji wBox

3

4

Po zalogowaniu
automatycznie
pojawi się samouczek
aplikacji wBox.

Jeśli nie widzisz
samouczka, kliknij ikonę
„menu”.

Kliknij w „Samouczek”
aby rozpocząć samouczek.

Jak skonﬁgurować nowe urządzenie BleBox - Poradnik jak dodać nowe urządzenie

5

Dodaj nowe
urządzenie
Kliknij „Dodaj
i skonﬁguruj nowe
urządzenie”.
Krok (0/12)

1

Podaj urządzenia podłączone
już do sieci WiFi

3

Jak skonﬁgurować nowe urządzenie BleBox - Podłączenie do sieci WiFi sterownika

6
Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
które

Wersja na iOS

Wersja na Androida

Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe
w swoim telefonie.

Krok (1/12)

Wersja na Androida

Ustawienia

Wi-Fi i internet
Wi-Fi i internet
shutterBox-42bf5ec053af

Telefon jest wyciszony

Karta SIM i sieć

Użycie danych

Wi-Fi i internet

Hotspot i tethering
Bluetooth
Tryb samolotowy

Wybierz ustawienia WiFi
w telefonie i włącz sieć
WiFi.

Krok (2/12)

Połącz się z siecią WiFi
sterownika (jego AP),
która powinna mieć
nazwę np.:
"shutterBox-42bf5ec053af”.

Połączony! Niektóre
telefony mogą zgłaszać
komunikat „Internet może
być niedostępny” – to
normalne, kontynuuj
korzystanie z tej sieci WiFi.

Krok (4/12)

Krok (3/12)

Wersja na iOS
Ustawienia

Tryb samolotowy

Dokładność lokalizacji jest poprawiona,
gdy włączona jest sieć WLAN

shutterBox-42bf5ec053af

Aplikacje korzystające z sieci
WLAN i komórkowej

WYBIERZ SIEĆ

Włącz WAPI

4

Jak skonﬁgurować nowe urządzenie BleBox - Skonﬁguruj nowe urządzenie BleBox

7

Po połączeniu się z siecią WiFi
sterownika BleBox, wróć do aplikacji
wBox i przejdź do ekranu głównego
klikając na „X” instrukcji.
które

Krok (5/12)

8
Gotowe! Dodałeś
urządzenie do swojego
konta.

Powodzenie
Urządzenie zostało powiązane z aplikacją.

Krok (7/12)

Nawiązano bezpośrednie połączenie z
siecią WiFi emitowaną przez urządzenie

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

Nawiązano bezpośrednie połączenie z
siecią WiFi emitowaną przez urządzenie

shutterBox

shutterBox

Zamknięte · 59%

Zamknięte · 59%

Usuń
urządzenie
z konta
Dodaj
urządzenie
do konta

Dodaj urządzenie do konta

Kontroluj to urządzenie
Użyj tylko raz

Użyj tylko raz

Krok (6/12)

Przy połączeniu bezpośrednim możesz skorzystać z urządzenia
tylko raz lub dodać urządzenie do aplikacji za pomocą przycisku plus.

9
shutterBox

shutterBox

shutterBox

NIEPOWIĄZANY

bleboxeuwiﬁ
NIE SKONFIGUROWANEZ

Nawiązano bezpośrednie połączenie z
siecią WiFi emitowaną przez urządzenie

shutterBox
Zamknięte · 59%

Wybierz „Kontroluj
to urządzenie”
i znajdź ikonę
ustawień.

Wybierz z listy swoją
domową sieć WiFi
i połącz się z tą siecią.

Usuń
urządzenie
z konta
Dodaj
urządzenie
do konta

Kontroluj to urządzenie
Użyj tylko raz

Krok (9/12)

WYBRANA SIEĆ WI-FI
Urządzenie nie jest obecnie połączone z żadną siecią Wi-Fi

bleboxeuwiﬁ
bleboxeuwiﬁ
DOSTĘPNE SIECI WIFI

BleBoxWiFi

Krok (8/12)
Połączenie
shutterBox

Połącz z

Połączenie

Anuluj

Aktualne połączenie z siecią Wi-Fi zostanie utracone.

shutterBox

BleBoxWiFi

Szczegóły dostępu zdalnego
Status zdalnego dostępu

Świetnie! - Status klienta
WiFi: połączony!
Sterownik BleBox jest
podłączony do sieci
domowej.

Krok (10/12)

POŁĄCZONY

Kontraseń

Połączyć

Szczegóły połączenia Wi-Fi
Stan klienta Wi-Fi

POŁĄCZONY

Lokalny adres IP
Pokaż więcej informacji

WYBRANO SIEĆ WI-FI

BleBoxWiFi

POŁĄCZONY

5

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

Zapisz

10
shutterBox

Pamiętaj, aby nacisnąć
przycisk „zapisz”.

shutterBox
Tutaj możesz wyłączyć
punkt dostępu, aby
zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi...
shutterBoxshutterBox-42bf5ec053af

Przejdź do sekcji
„Punkt dostępu”.
Krok (11/12)

Krok (12/12)

... lub możesz ustawić
hasło dla urządzenia AP,
aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Krok (12/12)

11

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

Jak dodać skonﬁgurowane urządzenie BleBox do innego konta?

12

Dodaj skonﬁgurowany
sterownik używając
innego smartfona

Kliknij w „Dodaj
urządzenia już podłączone
do sieci WiFi”.
Krok (1/3)

2

13

Podaj urządzenia podłączone
już do sieci WiFi

Zapisz

Pamiętaj, aby nacisnąć
przycisk „zapisz”.

Niedawno dodane
Urządzenia z listy zostały dodane do Twojej aplikacji.
Możesz dodać je do grup lub domów.

shutterBox
shutterBox

Wybierz urządzenie,
które chcesz dodać
do swojego konta.
Krok (3/3)

Wybierz „Skanuj w poszukiwaniu urządzeń” i poczekaj,
aż skanowanie się zakończy.
Pamiętaj, że musisz mieć
połączenie z tą samą siecią
WiFi co kontroler BleBox.
Krok (2/3)

Zakończ

14

To wszystko!
Możesz wrócić do ekranu głównego
lub dodać sterowniki do domu.

7

15

Pamiętaj!
Sterowniki możesz udostępniać
również poprzez e-mail oraz µPortal.

1

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

Domy

Urządzenia

Udział

Udział

Szukaj:

Udział

2

Użyj opcji „Zarządzanie
udostępnianiem” w menu
aplikacji wBox.

