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WAŻNE INFORMACJE 4 4
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DODATKOWE INFORMACJE 5 5

STEROWANIE MANUALNE 6 6

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ WiFi 6 6

SZYBKI START 7 7
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8AR

ORIGINAL USER MANUAL

ELECTRICALLY OPERATED ROOF WINDOW

FTP-V WiFi FTP-V WiFi
FTU-V WiFi FTU-V WiFi

WIRING DIAGRAM

SAFETY RULES

IMPORTANT INFORMATION

ADDITIONAL INFORMATION

MANUAL CONTROL

WiFi DEVICES COMPATIBILITY

QUICK START

ADD DEVICE

CONTROL VIA APPLICATION

COMFORT POSITION

WINDOW CALIBRATION
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BUDOWA OKNA
①  Czujnik deszczu ④  Panel sterowania ① ④  Control panel
② ②

⑤  Kontaktron ⑤  Reed relay③ ③

PARAMETRY TECHNICZNE KONTAKTRON REED RELAY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
funkcjonalności prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Okno dachowe FT_ FP_ WiFi zapewnia maksymalny komfort użytkowania poddasza. Zarządzaj oknem z poziomu aplikacji w Twoim 
smartfonie lokalnie lub z dowolnego miejsca na świecie. Ustaw pozycję komfortową, stwórz harmonogram działania dostosowany do Twoich 
potrzeb, kontroluj status urządzenia. Udostępnij dane domownikom. Bezpiecznie użytkuj poddasze: detektor deszczu monitoruje warunki 
atmosferyczne panujące na zewnątrz, czujnik kontaktronowy nadzoruje status okna przy współpracy z systemem alarmowym.
Wyposaż swoje okno w roletę zewnętrzną ARZ WiFi  lub markizę AMZ WiFi, roletę wewnętrzną ARF WiFi i kontroluj temperaturę oraz 
dostęp światła na poddaszu. 

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing the product from FAKRO. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual.

The FT_ FP_ WiFi roof window ensures maximum comfort of using the attic space. You can control your windows by means of smartphone 
app locally or from anywhere in the world. Set the comfort position, create a schedule to suit your needs and control the status of your 
windows. Share data with household members. Use the attic safely: rain sensor monitors weather conditions outside, reed  switch sensor 
monitors the window status in cooperation with the alarm system.
Equip you window with the external ARZ WiFi roller shutter, AMZ WiFi awning blind or internal ARF WiFi blackout blind and control the 
temperature and light access within the attic space.

WINDOW STRUCTURE
 Rain sensor

 Zasilanie dodatku wewnętrznego 15V DC, 2x0,25mm2  Power supply of internal accessory 15V DC, 2x0.25mm2

 Zasilanie dodatku zewnętrznego 15V DC, 2x0,5mm2  Power supply of external accessory 15V DC, 2x0.5mm2

TECHNICAL SPECIFICATION

Napięcie zasilania:
230V AC
Moc znamionowa:
12W
Ograniczenie prądowe:
tak
Przewód zasilający:
3x1mm2

Temperatura pracy:
–10 do +65oC

Wymiary siłownika:
260/47/32 mm
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N
Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Wysuw łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP30
Protokół radiowy:
WiFi
Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Częstotliwość radiowa:
2.4 GHz.

Maksymalne napięcie 
przełączania:
48V DC/AC
Maksymalny prąd przełączania:
400mA DC/peak AC
Stopień zabezpieczenia:
(PN-EN50131-2-6:2009): 2
Atesty: 
VdS Niemcy, INCERT Belgia, 
SBSC 
Przekrój przewodów:
4x0,25mm²

Power voltage:
230V AC
Rated power:
12W
Current limiting:
Yes
Power cable:
3x1mm2

Working temperature:
–10 to +65oC

Actuator dimensions:
260/47/32 mm
Chain extension speed:
4.25mm/s
Chain pushing force:
250N
Closing force:
250N
Limit switch:
Overload when closing, 
Contact when opening

Chain outreach:
240mm
Protection class:
IP30
Radio protocol:
WiFi
Radio reeach:
Up to 20m in a building
Radio frequency:
2.4 GHz.

Maximum switching voltage:
48V DC/AC
Minimum switching current:
400mA DC/peak AC
Degree of protection:
(PN-EN50131-2-6:2009): 2
Atests: 
VdS Germany, INCERT Belgium, 
SBSC 
Cable cross-section:
4x0.25mm2
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
funkcjonalności prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Okno dachowe FT_ FP_ WiFi zapewnia maksymalny komfort użytkowania poddasza. Zarządzaj oknem z poziomu aplikacji w Twoim 
smartfonie lokalnie lub z dowolnego miejsca na świecie. Ustaw pozycję komfortową, stwórz harmonogram działania dostosowany do Twoich 
potrzeb, kontroluj status urządzenia. Udostępnij dane domownikom. Bezpiecznie użytkuj poddasze: detektor deszczu monitoruje warunki 
atmosferyczne panujące na zewnątrz, czujnik kontaktronowy nadzoruje status okna przy współpracy z systemem alarmowym.
Wyposaż swoje okno w roletę zewnętrzną ARZ WiFi  lub markizę AMZ WiFi, roletę wewnętrzną ARF WiFi i kontroluj temperaturę oraz 
dostęp światła na poddaszu. 

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing the product from FAKRO. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual.

The FT_ FP_ WiFi roof window ensures maximum comfort of using the attic space. You can control your windows by means of smartphone 
app locally or from anywhere in the world. Set the comfort position, create a schedule to suit your needs and control the status of your 
windows. Share data with household members. Use the attic safely: rain sensor monitors weather conditions outside, reed  switch sensor 
monitors the window status in cooperation with the alarm system.
Equip you window with the external ARZ WiFi roller shutter, AMZ WiFi awning blind or internal ARF WiFi blackout blind and control the 
temperature and light access within the attic space.

WINDOW STRUCTURE
 Rain sensor

 Zasilanie dodatku wewnętrznego 15V DC, 2x0,25mm2  Power supply of internal accessory 15V DC, 2x0.25mm2

 Zasilanie dodatku zewnętrznego 15V DC, 2x0,5mm2  Power supply of external accessory 15V DC, 2x0.5mm2

TECHNICAL SPECIFICATION

Napięcie zasilania:
230V AC
Moc znamionowa:
12W
Ograniczenie prądowe:
tak
Przewód zasilający:
3x1mm2

Temperatura pracy:
–10 do +65oC

Wymiary siłownika:
260/47/32 mm
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N
Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Wysuw łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP30
Protokół radiowy:
WiFi
Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Częstotliwość radiowa:
2.4 GHz.

Maksymalne napięcie 
przełączania:
48V DC/AC
Maksymalny prąd przełączania:
400mA DC/peak AC
Stopień zabezpieczenia:
(PN-EN50131-2-6:2009): 2
Atesty: 
VdS Niemcy, INCERT Belgia, 
SBSC 
Przekrój przewodów:
4x0,25mm²

Power voltage:
230V AC
Rated power:
12W
Current limiting:
Yes
Power cable:
3x1mm2

Working temperature:
–10 to +65oC

Actuator dimensions:
260/47/32 mm
Chain extension speed:
4.25mm/s
Chain pushing force:
250N
Closing force:
250N
Limit switch:
Overload when closing, 
Contact when opening

Chain outreach:
240mm
Protection class:
IP30
Radio protocol:
WiFi
Radio reeach:
Up to 20m in a building
Radio frequency:
2.4 GHz.

Maximum switching voltage:
48V DC/AC
Minimum switching current:
400mA DC/peak AC
Degree of protection:
(PN-EN50131-2-6:2009): 2
Atests: 
VdS Germany, INCERT Belgium, 
SBSC 
Cable cross-section:
4x0.25mm2
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Producent:
FAKRO Sp. z o.o.

Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
Polska

www.fakro.com
tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333
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GWARANCJA WARRANTY

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny Serial number

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego, jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów 
i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

The manufacturer guarantees correct device functioning. It also undertakes to repair or replace faulty device if damage is a result of material or structural faults. The 
warranty period is 24 months from the date of purchase, fulfilling the following conditions:
- Installation has been performed as per manufacturer recommendations.
- Seals remain intact and no authorised structural changes have been made.
- The device has been used in accordance with its intended use as per user manual.
- Damage is not a result of improperly made electrical system or atmospheric phenomena.
- The manufacturer is not liable for damage which occurred as a result of improper use or mechanical damage.
In case of failure, the device must be submitted for repair with a Warranty Card. Defects revealed within the warranty period will be removed free of charge no 
longer than 14 days after accepting the product for repair. Warranty and post-warranty repairs are performed by the manufacturer i.e. FAKRO PP. Sp. z o.o.

Quality certificate:

Device

Seller

Address

Purchase date

Invoice No.

Signature (stamp) of person installing a device
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Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego, jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów 
i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

The manufacturer guarantees correct device functioning. It also undertakes to repair or replace faulty device if damage is a result of material or structural faults. The 
warranty period is 24 months from the date of purchase, fulfilling the following conditions:
- Installation has been performed as per manufacturer recommendations.
- Seals remain intact and no authorised structural changes have been made.
- The device has been used in accordance with its intended use as per user manual.
- Damage is not a result of improperly made electrical system or atmospheric phenomena.
- The manufacturer is not liable for damage which occurred as a result of improper use or mechanical damage.
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Quality certificate:

Device

Seller

Address

Purchase date

Invoice No.

Signature (stamp) of person installing a device



ACN
(BLUE)

ACN
(BROWN)

LPV-60-15
• INPUT:    100-240V~       1.2A 50/60Hz

MEAN WELL ENTERPRISES CO.,LTD,
No.28, Wuquan 3rd RD., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan
Manual:wwwmeanwell.com/manual.html
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA WIRING DIAGRAM

SPOSÓB DOPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO

Przez konstrukcję okna. Przez boczny element blendy.

Power cable 3x1mm².

SCHEMAT ELEKTRYCZNY OKNA

DODATEK ZEWNĘTRZNY

DODATEK WEWNĘTRZNY

KONTAKTRON REED RELAY

pętla alarmowa alarm loop

pętla sabotażowa

TO ALARM UNIT

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

POWER CABLE CONNECTION METHOD

Through window structure Through cover side element

Kabel zasilający 3x1mm². Power cable 3x1mm².

Kabel zasilający 3x1mm².
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA WIRING DIAGRAM

SPOSÓB DOPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO

Przez konstrukcję okna. Przez boczny element blendy.

Power cable 3x1mm².
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DODATEK ZEWNĘTRZNY

DODATEK WEWNĘTRZNY

KONTAKTRON REED RELAY

pętla alarmowa alarm loop

pętla sabotażowa

TO ALARM UNIT

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

POWER CABLE CONNECTION METHOD

Through window structure Through cover side element

Kabel zasilający 3x1mm². Power cable 3x1mm².

Kabel zasilający 3x1mm².

WINDOW ELECTRIC DIAGRAM

EXTERNAL ACCESSORY

INTERNAL ACCESSORY

tamper loop
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save
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DEVICES Device is not calibrated.
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Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status
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Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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Wybierz żądaną pozycję.
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URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI COMFORT POSITION

NC 8AR 10

POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORT POSITION
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA WINDOW CALIBRATION

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT DEVICE

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORITE save

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja DEVICES

Szukaj automatyczna kalibracja automatic calibration

Brak urządzeń >>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi

Nie skonfigurowano

Lokalny adres IP:

Połącz z:

Wybierz urządzenie z listy. Wejdź w ustawienia urządzenia.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

This function allows to save favourite position that is reached after pressing one button. 

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Setting a comfort position. Running a comfort position.

Przytrzymaj ikonę serca do 
momentu pokrycia się
przerywanej linii z aktualną
pozycją (5s.).

Siłownik znajduje się w dowolnej 
pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Select requested position. Hold the heart icon until the 
dashed line is in line with the 
current position (5 seconds).

The actuator is in any position. After pressing the heart icon, the 
actuator is back to the set 
position. 

Okno zostało fabrycznie skalibrowane. W przypadku wystąpienia problemów ze sterowaniem można wykonać ponowną kalibrację. 
Funkcja niedostępna przy połączeniu przez internet.

The window has been factory calibrated. If control problems occur, recalibration can be performed. 
This function is not available when connecting via the Internet. 

MY WINDOWOPENER DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER Control type

Window opener

my windowOpener >>
Czasowy limit ruchu w sekundach 
(3-6000 sekund, 0 aby wyłączyć)

my windowOpener >>
Move timout in seconds
(3-6000 seconds, 0 to disable)

FAVORITE save

No favorite devices >>Calibration

DEVICES Device is not calibrated.

automatic calibration

Search

No devices >>Connect to WiFi network

WiFi Client status

Not configured

Local IP address

Connect to

Przewiń ekran i uruchom 
funkcję ,,automatyczna 
kalibracja’’ (proces trwa ok. 
1min.).

Po kalibracji pojawi się niebieska 
belka, którą można ustawiać
pozycję okna.

Select the device from the list. Enter the device settings. Scroll down the screen and run 
”automatic calibration” (the 
process takes about 1 minute). 

Once calibration is completed, a 
blue bar appears that is used to 
adjust the window position. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY RULES

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)! Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

WAŻNE INFORMACJE IMPORTANT INFORMATION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu. The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu.

Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V WiFi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi 
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są
na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 
25kg) !
• Jeżeli okno FTP-V, FTU-V WiFi jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, 
wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczając do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Do mycia części elektrycznych nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

It is required to observe the following recommendations when installing the FTP-V, FTU-V WiFi window:
• Safety requirements should be particularly respected. The use of the electric actuator installed in order to operate the window creates a risk 
of injury. Although the mechanism of the actuator is equipped with an overload switch, forces present there are strong enough to cause 
physical injuries. When closing the window, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!
• If the FTP-V, FTU-V WiFi window is easily accessible, e.g. the lower window edge is situated lower than 2.5 m  above the floor level, then 
special safety measures should be adopted so as to prevent health hazards.
• This equipment is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental ability, or by people that do 
not have experience or knowledge of the equipment, unless it is done under supervision or according to the product original user manual 
provided by a person responsible for safety. Do not allow children to play with the equipment.
• After unpacking, check the window elements for any signs of mechanical damage.
• Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions by a qualified professional.
• Before connecting the window make sure that the power supply corresponds with the voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The window should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result of 
improper window use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the electric parts of the window should be preceded with disconnecting it from 
the power supply.
• Electric parts must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse them in water).
• Any repairs of the window should be carried out by service authorised by the manufacturer. 

1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna 
i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to 
możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać
pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę do pionu mamy możliwość ręcznego otwarcia skrzydła o maksymalny kąt 180 stopni.
6. Dzięki blokadzie znajdującej się z boku okna istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac 
porządkowych: usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody 
deszczowej; na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie 
zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie 
w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Okno FTP-V, FTU-V WiFi może być sterowane przyciskiem lub z poziomu aplikacji WiFi.

1. To prevent water vapour condensation on the window in winter seasons install properly the lining and place the heat source directly 
beneath the window. 
2. Applying the air inlet allows for automatic exchange of air with the environment under the influence of pressure difference. It is possible 
when natural ventilation in the room is working properly. Manual adjustment of the air inlet opening is possible.
3. Operating the window by means of the actuator enables to increase ventilation in the room.
4. In case of rooms where the ventilation through ventilation ducts is not working properly, the room should be ventilated by complete 
opening of the window.
5. By turning the handle to vertical position, the sash can be manually opened up to an angle of 180 degrees.
6. Lock situated in the side part of the window allows for safe and easy cleaning of the outer pane. 
7. To ensure that the window functions reliably throughout its designed life, it is recommended to set up a program of maintenance. Remove 
leaves and other dirt from the flashing at least once a year to ensure proper water drainage. In areas with heavy snow falls, snow remaining 
for a long time should be removed. This allows to reduce the risk of freezing of melting snow on the window bottom element.
8. It is recommended to carry out periodical lubrication of hinges for their correct operation.
9. In case of wooden windows coated with ecological clear acrylic varnish it is recommended to paint them every 3-5 years depending on 
usage conditions.
10. The FTP-V, FTU-V WiFi window can be controlled by means of a button or using WiFi app. 
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Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)! Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

WAŻNE INFORMACJE IMPORTANT INFORMATION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu. The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu.

Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V WiFi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi 
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są
na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 
25kg) !
• Jeżeli okno FTP-V, FTU-V WiFi jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, 
wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczając do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Do mycia części elektrycznych nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

It is required to observe the following recommendations when installing the FTP-V, FTU-V WiFi window:
• Safety requirements should be particularly respected. The use of the electric actuator installed in order to operate the window creates a risk 
of injury. Although the mechanism of the actuator is equipped with an overload switch, forces present there are strong enough to cause 
physical injuries. When closing the window, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!
• If the FTP-V, FTU-V WiFi window is easily accessible, e.g. the lower window edge is situated lower than 2.5 m  above the floor level, then 
special safety measures should be adopted so as to prevent health hazards.
• This equipment is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental ability, or by people that do 
not have experience or knowledge of the equipment, unless it is done under supervision or according to the product original user manual 
provided by a person responsible for safety. Do not allow children to play with the equipment.
• After unpacking, check the window elements for any signs of mechanical damage.
• Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions by a qualified professional.
• Before connecting the window make sure that the power supply corresponds with the voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The window should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result of 
improper window use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the electric parts of the window should be preceded with disconnecting it from 
the power supply.
• Electric parts must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse them in water).
• Any repairs of the window should be carried out by service authorised by the manufacturer. 

1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna 
i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to 
możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać
pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę do pionu mamy możliwość ręcznego otwarcia skrzydła o maksymalny kąt 180 stopni.
6. Dzięki blokadzie znajdującej się z boku okna istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac 
porządkowych: usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody 
deszczowej; na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie 
zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie 
w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Okno FTP-V, FTU-V WiFi może być sterowane przyciskiem lub z poziomu aplikacji WiFi.

1. To prevent water vapour condensation on the window in winter seasons install properly the lining and place the heat source directly 
beneath the window. 
2. Applying the air inlet allows for automatic exchange of air with the environment under the influence of pressure difference. It is possible 
when natural ventilation in the room is working properly. Manual adjustment of the air inlet opening is possible.
3. Operating the window by means of the actuator enables to increase ventilation in the room.
4. In case of rooms where the ventilation through ventilation ducts is not working properly, the room should be ventilated by complete 
opening of the window.
5. By turning the handle to vertical position, the sash can be manually opened up to an angle of 180 degrees.
6. Lock situated in the side part of the window allows for safe and easy cleaning of the outer pane. 
7. To ensure that the window functions reliably throughout its designed life, it is recommended to set up a program of maintenance. Remove 
leaves and other dirt from the flashing at least once a year to ensure proper water drainage. In areas with heavy snow falls, snow remaining 
for a long time should be removed. This allows to reduce the risk of freezing of melting snow on the window bottom element.
8. It is recommended to carry out periodical lubrication of hinges for their correct operation.
9. In case of wooden windows coated with ecological clear acrylic varnish it is recommended to paint them every 3-5 years depending on 
usage conditions.
10. The FTP-V, FTU-V WiFi window can be controlled by means of a button or using WiFi app. 
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Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)! Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

WAŻNE INFORMACJE IMPORTANT INFORMATION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu. The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu.

Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V WiFi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi 
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są
na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 
25kg) !
• Jeżeli okno FTP-V, FTU-V WiFi jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, 
wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczając do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Do mycia części elektrycznych nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

It is required to observe the following recommendations when installing the FTP-V, FTU-V WiFi window:
• Safety requirements should be particularly respected. The use of the electric actuator installed in order to operate the window creates a risk 
of injury. Although the mechanism of the actuator is equipped with an overload switch, forces present there are strong enough to cause 
physical injuries. When closing the window, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!
• If the FTP-V, FTU-V WiFi window is easily accessible, e.g. the lower window edge is situated lower than 2.5 m  above the floor level, then 
special safety measures should be adopted so as to prevent health hazards.
• This equipment is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental ability, or by people that do 
not have experience or knowledge of the equipment, unless it is done under supervision or according to the product original user manual 
provided by a person responsible for safety. Do not allow children to play with the equipment.
• After unpacking, check the window elements for any signs of mechanical damage.
• Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions by a qualified professional.
• Before connecting the window make sure that the power supply corresponds with the voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The window should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result of 
improper window use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the electric parts of the window should be preceded with disconnecting it from 
the power supply.
• Electric parts must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse them in water).
• Any repairs of the window should be carried out by service authorised by the manufacturer. 

1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna 
i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to 
możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać
pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę do pionu mamy możliwość ręcznego otwarcia skrzydła o maksymalny kąt 180 stopni.
6. Dzięki blokadzie znajdującej się z boku okna istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac 
porządkowych: usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody 
deszczowej; na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie 
zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie 
w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Okno FTP-V, FTU-V WiFi może być sterowane przyciskiem lub z poziomu aplikacji WiFi.

1. To prevent water vapour condensation on the window in winter seasons install properly the lining and place the heat source directly 
beneath the window. 
2. Applying the air inlet allows for automatic exchange of air with the environment under the influence of pressure difference. It is possible 
when natural ventilation in the room is working properly. Manual adjustment of the air inlet opening is possible.
3. Operating the window by means of the actuator enables to increase ventilation in the room.
4. In case of rooms where the ventilation through ventilation ducts is not working properly, the room should be ventilated by complete 
opening of the window.
5. By turning the handle to vertical position, the sash can be manually opened up to an angle of 180 degrees.
6. Lock situated in the side part of the window allows for safe and easy cleaning of the outer pane. 
7. To ensure that the window functions reliably throughout its designed life, it is recommended to set up a program of maintenance. Remove 
leaves and other dirt from the flashing at least once a year to ensure proper water drainage. In areas with heavy snow falls, snow remaining 
for a long time should be removed. This allows to reduce the risk of freezing of melting snow on the window bottom element.
8. It is recommended to carry out periodical lubrication of hinges for their correct operation.
9. In case of wooden windows coated with ecological clear acrylic varnish it is recommended to paint them every 3-5 years depending on 
usage conditions.
10. The FTP-V, FTU-V WiFi window can be controlled by means of a button or using WiFi app. 
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Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)! Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

WAŻNE INFORMACJE IMPORTANT INFORMATION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu. The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu.

Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V WiFi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi 
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są
na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 
25kg) !
• Jeżeli okno FTP-V, FTU-V WiFi jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, 
wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczając do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Do mycia części elektrycznych nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

It is required to observe the following recommendations when installing the FTP-V, FTU-V WiFi window:
• Safety requirements should be particularly respected. The use of the electric actuator installed in order to operate the window creates a risk 
of injury. Although the mechanism of the actuator is equipped with an overload switch, forces present there are strong enough to cause 
physical injuries. When closing the window, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!
• If the FTP-V, FTU-V WiFi window is easily accessible, e.g. the lower window edge is situated lower than 2.5 m  above the floor level, then 
special safety measures should be adopted so as to prevent health hazards.
• This equipment is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental ability, or by people that do 
not have experience or knowledge of the equipment, unless it is done under supervision or according to the product original user manual 
provided by a person responsible for safety. Do not allow children to play with the equipment.
• After unpacking, check the window elements for any signs of mechanical damage.
• Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions by a qualified professional.
• Before connecting the window make sure that the power supply corresponds with the voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The window should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result of 
improper window use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the electric parts of the window should be preceded with disconnecting it from 
the power supply.
• Electric parts must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse them in water).
• Any repairs of the window should be carried out by service authorised by the manufacturer. 

1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna 
i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to 
możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać
pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę do pionu mamy możliwość ręcznego otwarcia skrzydła o maksymalny kąt 180 stopni.
6. Dzięki blokadzie znajdującej się z boku okna istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac 
porządkowych: usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody 
deszczowej; na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie 
zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie 
w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Okno FTP-V, FTU-V WiFi może być sterowane przyciskiem lub z poziomu aplikacji WiFi.

1. To prevent water vapour condensation on the window in winter seasons install properly the lining and place the heat source directly 
beneath the window. 
2. Applying the air inlet allows for automatic exchange of air with the environment under the influence of pressure difference. It is possible 
when natural ventilation in the room is working properly. Manual adjustment of the air inlet opening is possible.
3. Operating the window by means of the actuator enables to increase ventilation in the room.
4. In case of rooms where the ventilation through ventilation ducts is not working properly, the room should be ventilated by complete 
opening of the window.
5. By turning the handle to vertical position, the sash can be manually opened up to an angle of 180 degrees.
6. Lock situated in the side part of the window allows for safe and easy cleaning of the outer pane. 
7. To ensure that the window functions reliably throughout its designed life, it is recommended to set up a program of maintenance. Remove 
leaves and other dirt from the flashing at least once a year to ensure proper water drainage. In areas with heavy snow falls, snow remaining 
for a long time should be removed. This allows to reduce the risk of freezing of melting snow on the window bottom element.
8. It is recommended to carry out periodical lubrication of hinges for their correct operation.
9. In case of wooden windows coated with ecological clear acrylic varnish it is recommended to paint them every 3-5 years depending on 
usage conditions.
10. The FTP-V, FTU-V WiFi window can be controlled by means of a button or using WiFi app. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY RULES

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)! Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

WAŻNE INFORMACJE IMPORTANT INFORMATION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Danger of crushing! When closing, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu. The window may close automatically (without warning) if it is connected to the control unit or rain sensor.

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia), jeżeli podłączone jest do centrali sterującej lub 
czujnika deszczu.

Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V WiFi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi 
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są
na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 
25kg) !
• Jeżeli okno FTP-V, FTU-V WiFi jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, 
wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczając do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Do mycia części elektrycznych nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

It is required to observe the following recommendations when installing the FTP-V, FTU-V WiFi window:
• Safety requirements should be particularly respected. The use of the electric actuator installed in order to operate the window creates a risk 
of injury. Although the mechanism of the actuator is equipped with an overload switch, forces present there are strong enough to cause 
physical injuries. When closing the window, the actuator exerts the force of 250N (app. 25 kg)!
• If the FTP-V, FTU-V WiFi window is easily accessible, e.g. the lower window edge is situated lower than 2.5 m  above the floor level, then 
special safety measures should be adopted so as to prevent health hazards.
• This equipment is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental ability, or by people that do 
not have experience or knowledge of the equipment, unless it is done under supervision or according to the product original user manual 
provided by a person responsible for safety. Do not allow children to play with the equipment.
• After unpacking, check the window elements for any signs of mechanical damage.
• Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions by a qualified professional.
• Before connecting the window make sure that the power supply corresponds with the voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The window should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result of 
improper window use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the electric parts of the window should be preceded with disconnecting it from 
the power supply.
• Electric parts must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse them in water).
• Any repairs of the window should be carried out by service authorised by the manufacturer. 

1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna 
i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to 
możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać
pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę do pionu mamy możliwość ręcznego otwarcia skrzydła o maksymalny kąt 180 stopni.
6. Dzięki blokadzie znajdującej się z boku okna istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac 
porządkowych: usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody 
deszczowej; na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie 
zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie 
w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Okno FTP-V, FTU-V WiFi może być sterowane przyciskiem lub z poziomu aplikacji WiFi.

1. To prevent water vapour condensation on the window in winter seasons install properly the lining and place the heat source directly 
beneath the window. 
2. Applying the air inlet allows for automatic exchange of air with the environment under the influence of pressure difference. It is possible 
when natural ventilation in the room is working properly. Manual adjustment of the air inlet opening is possible.
3. Operating the window by means of the actuator enables to increase ventilation in the room.
4. In case of rooms where the ventilation through ventilation ducts is not working properly, the room should be ventilated by complete 
opening of the window.
5. By turning the handle to vertical position, the sash can be manually opened up to an angle of 180 degrees.
6. Lock situated in the side part of the window allows for safe and easy cleaning of the outer pane. 
7. To ensure that the window functions reliably throughout its designed life, it is recommended to set up a program of maintenance. Remove 
leaves and other dirt from the flashing at least once a year to ensure proper water drainage. In areas with heavy snow falls, snow remaining 
for a long time should be removed. This allows to reduce the risk of freezing of melting snow on the window bottom element.
8. It is recommended to carry out periodical lubrication of hinges for their correct operation.
9. In case of wooden windows coated with ecological clear acrylic varnish it is recommended to paint them every 3-5 years depending on 
usage conditions.
10. The FTP-V, FTU-V WiFi window can be controlled by means of a button or using WiFi app. 
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DOSTĘP DO USTAWIEŃ URZĄDZENIA

STEROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI CONTROL VIA APPLICATION

Otwórz. Zamknij. Wybierz dowolną pozycję. Zatrzymaj. Open. Stop.

W przypadku wystąpienia błędu np. ,,awaria silnika” wysteruj okno do pozycji krańcowych lub wykonaj kalibrację.

W przypadku wystąpienia błędu np. ,,awaria silnika” wysteruj okno do pozycji krańcowych lub wykonaj kalibrację. In the event of an error, eg ”motor failure”, operate the window to end positions or perform calibration.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ACCESS TO DEVICE SETTINGS

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Dostęp bezpośredni lub WiFi.
Ustawienia dostępne.

Dostęp przez internet.
Ustawienia niedostępne.

Direct access or WiFi.
Settings available.

Access through Internet.
Settings not available.

Close. Select any position.

In the event of an error, eg ”motor failure”, operate the window to end positions or perform calibration.
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W przypadku wystąpienia błędu np. ,,awaria silnika” wysteruj okno do pozycji krańcowych lub wykonaj kalibrację. In the event of an error, eg ”motor failure”, operate the window to end positions or perform calibration.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ACCESS TO DEVICE SETTINGS

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Dostęp bezpośredni lub WiFi.
Ustawienia dostępne.

Dostęp przez internet.
Ustawienia niedostępne.

Direct access or WiFi.
Settings available.

Access through Internet.
Settings not available.

Close. Select any position.

In the event of an error, eg ”motor failure”, operate the window to end positions or perform calibration.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ACCESS TO DEVICE SETTINGS

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Dostęp bezpośredni lub WiFi.
Ustawienia dostępne.

Dostęp przez internet.
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Settings available.
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Settings not available.
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In the event of an error, eg ”motor failure”, operate the window to end positions or perform calibration.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
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LED miga 1 raz.
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Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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LED nie świeci. LED is off.
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Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 8AR 5

PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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PANEL STEROWANIA CONTROL PANEL

- LED STATUSU SIECI WiFi - WiFi NETWORK STATUS LED

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA - MOTOR STATUS LED

- PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI WIFI
LED miga 1 raz.
Przyczyna: Uruchomienie urządzenia.

LED miga raz na 4s.
Przyczyna: Urządzenie przypisane jest do sieci WiFi i podłączone do zasilania. Jest możliwe zdalne sterowanie.

LED nie świeci. LED is off.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci. LED is on.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem.

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Information on how to define additional functions can be found in the device control application.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

- PROGRAMMING BUTTON

- MANUAL CONTROL BUTTON

WIFI NETWORK STATUS SIGNALLING
LED flashes once.
Cause: Starting the device.

LED flashes once every 4 seconds.
Cause: The device is assigned to the WiFi network and connected to the power supply. Remote control is possible.

Cause: No power supply or deactivated signalling.

MOVEMENT SIGNALLING
LED flashes once.

Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wysunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt niski. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain extension).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too low. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

LED flashes 3 times.
Przyczyna 1: Siłownik osiągnął pozycję krańcową (maksymalne wsunięcie łańcucha).
Przyczyna 2: Prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku problemów ze sterowaniem należy skontaktować się
z serwisem FAKRO.

Cause 1: The actuator reached extreme position (maximum chain insertion).
Cause 2: Current consumed by the actuator is too high. In the case of problems with operating please contact FAKRO Service 
Dept. 

Cause: Overload.

USUWANIE OKNA Z SIECI WiFi  - Przytrzymanie przycisku programowania przez 5 sekund powoduje usunięcie okna z sieci WiFi 
(udana operacja - LED miga 15 razy).
RESETOWANIE OKNA - W dowolnym momencie, gdy przycisk ‚,P’’ nie był używany od 10 sekund należy:
- przytrzymać przycisk programowania do momentu aż dioda zacznie migać (przez pierwsze 4 sekundy dioda świeci),
- w ciągu kolejnych 12 sekund nacisnąć przycisk programowania 5 razy (dioda w tym czasie dalej miga),
- po zakończeniu 12 sekundowego okresu dioda zapali się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OKNA - Możliwa jest zdalna aktualizacja oprogramowania w oknie, z poziomu aplikacji.

WINDOW REMOVAL FROM WiFi NETWORK – Holding the programming button for 5 seconds removes the window from the WiFi 
network (operation completed – LED flashes 15 times).
WINDOW RESET – At any time, when the ”P” button has not been used for 10 seconds:
- hold the programming button until LED starts flashing (for the first 4 seconds LED is on)
- within the next 12 seconds, press the programming button 5 times (LED will continue to flash during this time)
- once the 12-second period is over, LED will light up for a few seconds and then turn off
WINDOW SOFTWARE UPDATE – Remote update of the window software by means of an app is possible. 

Information on how to define additional functions can be found in the device control application.
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DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet
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zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.
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Połącz z:
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połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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DEVICES
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Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Połącz z:
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połącz connect
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połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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- Option to control many devices
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Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA ADD DEVICE

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń
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lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Połącz z:
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połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
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- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register
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Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:
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Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi
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Połączono
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Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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DEVICES
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Password No devices

Show password
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cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
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- Option to control many devices
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Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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anuluj
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Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>
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zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:
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Połącz z:
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połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>
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zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE
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DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices
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>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 8AR 8
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DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

- Control via the Internet

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log in DIRECT DEVICE

FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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FAKRO/DOM ULUBIONE FAKRO/HOME

zaloguj przez facebook ULUBIONE login with facebook FAVORITE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA login with google

lub URZĄDZENIA or DEVICES

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in

zaloguj się log in

anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log in
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anuluj

anuluj cancel

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM FAKRO/HOME

połącz

połącz connect

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą connect hidden network

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

uPORTAL uPORTAL ADD DEVICE TO APPLICATION AND WiFi NETWORK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Control via WiFi and Internet

- Option to control many devices

SIECI WI-FI WI-FI DIRECT DEVICE

SEARCH...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >>Log in to uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook login with facebook FAVORITE

zaloguj przez google+ login with google Search No favorite devices

DEVICES

E-mail address Search

Password No devices

Show password

Nie masz konta? Zarejestruj się Don't you have an account Register

cancel

Włącz połączenie internetowe 
w telefonie. Następnie zarejestruj 
lub zaloguj się w uPortal.

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. Dodaj 
urządzenie przyciskiem ,,+’’.

Turn on the Internet connection 
on your phone. Then register or 
log in to uPortal.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run wBox app. Add the device 
using ”+” button. 

Select the device from the list.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >>Connect to WiFi network MY WINDOWOPENER

WiFi Client ststus

Connected

Local IP address

Connect to

connect

connect hidden network

>>Access point settings

Wejdź w ustawienia wybranego 
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Enter settings of the selected 
device.

Scroll down the screen and select 
WiFi network that your device 
should connect to. 

Control the device directly or via 
WiFi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. The device administrator can grant remote access via uPortal. 

Connection status can be checked in the settings in the ”WiFi client status” tab.
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STEROWANIE MANUALNE MANUAL CONTROL

Steruj oknem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ WiFi WiFi DEVICES COMPATIBILITY

All information on adding devices to the WiFi network can be found in manuals of these products. 

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych 
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device

SIECI WI-FI WI-FI

SEARCH...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES

Search

No devices

Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.
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Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

CONNECTION WITH THE DEVICE
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
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- Option to control a single device
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Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device
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my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT DEVICE MY WINDOWOPENER

my windowOpener >> my windowOpener >>

Search FAVORITE

No favorite devices

DEVICES
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Połącz się z siecią urządzenia, 
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox. 
Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
Powoduje to generowanie danych sieciowych i przypisanie produktu do użytkownika testującego.

Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
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Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Direct control

- Option to control a single device
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Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.

Connect with the device’s 
network, eg my windowOpener.

Run the wBox app.
Select the device from the list.

Control the device.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log in log in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log in log in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE FAKRO/HOME DIRECT DEVICE

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORITE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.
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Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.
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Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
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Test the products on a non-logged wBox app. When testing, do not press the blue ‘+’ button.
This generates network data and assigns the product to the user carrying out the test.

Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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- Option to control a single device
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No favorite devices

DEVICES

Search
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Wybierz urządzenie z listy.

Connect the device to the power 
supply.
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Run the wBox app.
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Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia.

Nie należy zezwalać na automatyczne połączenie z WiFi urządzenia. Do not allow automatic connection to the device’s WiFi.
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POBRANIE PROGRAMU wBox wBox APP DOWNLOAD
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download the wBox app using QR code or install it from the store. 

Follow the installer’s instructions. The application shortcut will be added to the home screen.

Produkty testujemy na niezalogowanej aplikacji wBox. Przy testowaniu nie należy naciskać niebieskiego 
przycisku „+”.
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URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE
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URZĄDZENIA DEVICES

Szukaj

Brak urządzeń

Podłącz urządzenie do zasilania. Steruj urządzeniem.
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4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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