
SPIS TREŚCI

Podłączenie do sieci WiFi sterownika str. 2

str. 3wBox – dodanie sterownika

str. 4-5wBox – ustawienia sterownika

str. 3wBox – ekran sterowania

USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox

app wBox app wBox

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
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Podłączenie do sieci WiFi sterownika

Dane mobilne muszą 
zostać tymczasowo

wyłączone
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Poczekaj na
zakończenie

wyszukiwania
sieci WiFi

Wybierz sieć WiFi
emitowaną przez

sterownik

Przytrzymaj
aby podłączyć się

do sieci WiFi
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Podłączono!

Niektóre telefony 
mogą wyświetlić 

komunikat
„Internet może być

niedostępny“
- jest to normalne

Poczekaj
na połączenie



wBox – dodanie sterownika

wBox – ekran sterowania
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Po uruchomieniu aplikacji 
wBox, wyświetli się sekcja

„Urządzenia bezpośrednie“ Wciśnij przycisk „+“
aby dodać sterownik

do aplikacji

Następnie
kliknij w obszar nazwy
sterownika aby przejść
do ekranu sterowania

Okrągły przycisk stanowi 
podgląd bieżącego stanu

sterownika, pozwala też na 
bezpośrednie sterowanie

Przyciski sterowania

Ten obszar ekranu 
przedstawia aktualny stan 

sterownika

Wciśnij przycisk
oznaczony ikoną 

„zębatki“ aby przejść do 
ustawień sterownika
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wBox – ustawienia sterownika
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Wpisz hasło do swojej
domowej sieci WiFi

Wciśnij przycisk „połącz“

Znajdź nazwę sieci
twojego domowego WiFi,

następnie kliknij w jej 
nazwę, która się podświetli

Przesuń ekran do zakładki
„Podłącz do sieci WiFi“

Wciśnij przycisk „połącz“

Przewiń dalej...

Aby móc sterować 
z dowolnego miejsca na 
świecie, opcja „Zdalny 

dostęp“ musi być
ustawiona na „Tak“

Ustaw przyjazną nazwę
sterownika, np.

„Rolety w kuchni“
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Gotowe!
Więcej informacji

dotyczących pozostałych
funkcjonalności można 
znaleźć w Instrukcjach 

poszczególnych 
sterowników
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Poczekaj
kilka sekund

na połączenie

Gdy „Status klienta 
WiFi“ wyświetli się 
jako „Błąd“, kliknij 
przycisk „rozłącz“ 

a następnie
połącz się ponownie

Przewiń dalej...

Uwaga!
Podczas łączenia
sterownika z WiFi,

telefon może chwilowo 
utracić połączenie 
ze sterownikiem

– jest to normalna
sytuacja

Po poprawnym 
połączeniu,

status klienta WiFi 
zmieni stan na 

„Połączono“

Wyświetli się też 
poprawny

lokalny adres IP

Przewiń do sekcji
„Ustawienia punktu

dostępowego“

Ustaw nazwę sieci
WiFi emitowanej przez

sterownik

Pamiętaj aby
zapisać zmiany

Ustaw hasło do sieci 
WiFi emitowanej przez
sterownik aby uniknąć

włamania do sieci!


