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INSTRUKCJA ORYGINALNA

ELEKTRYCZNE OKNO DACHOWE

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 3 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 4 4

WAŻNE INFORMACJE 4 4

PANEL STEROWANIA 5 5

DODATKOWE INFORMACJE 5 5

STEROWANIE MANUALNE 6 6

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ WiFi 6 6

SZYBKI START 7 SNELLE START 7

DODANIE URZĄDZENIA 8 8

STEROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI 9 9

POZYCJA KOMFORTOWA 10 10

KALIBRACJA OKNA 10 10

GWARANCJA 11 11

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
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ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

ELEKTRISCH DAKRAAM

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

AANSLUITSCHEMA

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

BEDIENINGSPANEEL

EXTRA INFORMATIE

HANDMATIGE BEDIENING

COMPATIBILITEIT VAN WIFI-APPARATEN

TOEVOEGEN APPARAAT

BESTURING VIA DE APPLICATIE

COMFORTPOSITIE

KALIBRATIE RAAM

GARANTIE
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BUDOWA OKNA
① Czujnik deszczu ④ ① ④
② ⑤ Kontaktron - czujnik magnetyczny do alarmu ② ⑤
③ Panel sterowania ⑥ ③ ⑥

PARAMETRY TECHNICZNE KONTAKTRON

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.

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om te zorgen dat het product 
goed functioneert verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

Met de dakramen FT_ WiFi ervaart u een maximaal gebruikscomfort. Bedien uw raam ter plekke met de app op uw smartphone of vanaf 
een willekeurige plaats op afstand. Stel voor uzelf een comfortpositie in, maak een schema dat past bij uw behoeften en controleer de status 
van het apparaat. Stel de gegevens ter beschikking aan uw medebewoners. Maak veilig gebruik van uw zolderverdieping: de regensensor 
bewaakt de weersomstandigheden en de reedsensor bewaakt de status van het raam in samenwerking met de alarminstallatie. Rust uw 
dakraam uit met het buitenrolluik ARZ WiFi, een screen AMZ -WiFi of verduisterend rolgordijn ARF -WiFi en regel zelf de temperatuur en 
de lichtinval op uw zolderverdieping. 

RAAMCONSTRUCTIE
Przewód zasilający 3x1,00 mm2 Regensensor Voedingskabel 3x1,00 mm2

Zasilanie dodatku zewnętrznego 15V DC, 2x0,5mm2  Voeding buitenaccessoire 15 V DC, 2x0,5 mm2 Magnetisch contact

Zasilanie dodatku wewnętrznego 15V DC, 2x0,25mm2 Bedieningspaneel  Voeding binnenaccessoire 15 V DC, 2x0,25 mm2

TECHNISCHE PARAMETERS MAGNETISCH CONTACT

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

Voedingsspanning:
230 V AC
Nominaal vermogen:
12 W
Stroombeperking:
ja
Voedingskabel:
3x1 mm2

Bedrijfstemperatuur:
–10 tot +65oC

Afmetingen kettingmotor:
260/47/32 mm
Uitschuifsnelheid ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N
Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact
bij opening

Kettinguitvoer:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP30
Radioprotocol:
WiFi
Radiobereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
2.4 GHz.

Maximale schakelspanning:
48 V DC/AC
Maximale schakelstroom:
400 mA DC/piek AC
Beveiligingsgraad:
(NEN-EN50131-2-6:2009): 2
Attesten: 
VdS Duitsland, INCERT België, 
SBSC 
Doorsnede kabels:
4 x 0,25 mm2
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BUDOWA OKNA
① Czujnik deszczu ④ ① ④
② ⑤ Kontaktron - czujnik magnetyczny do alarmu ② ⑤
③ Panel sterowania ⑥ ③ ⑥

PARAMETRY TECHNICZNE KONTAKTRON

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.

Geachte dames en heren! Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om te
zorgen voor goede functionaliteit van het product verzoeken wij u deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

De dakramen FT_ FP_ WiFi zorgen voor maximaal gebruikscomfort van uw zolderverdieping. Beheer uw raam met de applicatie op uw
smartphone ter plekke, of van een willekeurige plaats in de wereld. Stel de comfortpositie in, maak een schema dat past bij uw behoeften,
controleer de status van het apparaat. Stel de gegevens ter beschikking van uw huisgenoten. Maak veilig gebruik van uw zolderverdieping: de
regensensor bewaakt de weersomstandigheden en de reedsensor bewaakt de status van het raam in samenwerking met de alarminstallatie.
Rust uw raam uit met het buitenrolluik ARZ WiFi, de zonwering AMZ - WiFi of het rolgordijn ARF - WiFi en beheers de temperatuur en de 
lichtinval van uw zolderverdieping.

RAAMCONSTRUCTIE
Przewód zasilający 3x1,00 mm2  Regensensor  Voedingskabel 3x1,00 mm2

Zasilanie dodatku zewnętrznego 15V DC, 2x0,5mm2  Voeding buitenzonwering 15 V DC, 2x0,5 mm2  Magnetisch contact

Zasilanie dodatku wewnętrznego 15V DC, 2x0,25mm2  Bedieningspaneel  Voeding binnenzonwering 15 V DC, 2x0,25 mm2

TECHNISCHE PARAMETERS MAGNETISCH CONTACT

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

Voedingsspanning:
230 V AC
Nominaal vermogen:
12 W
Stroombeperking:
ja
Voedingskabel:
3x1 mm2

Bedrijfstemperatuur:
–10 tot +65oC

Afmetingen kettingmotor:
260/47/32 mm
Uitschuifsnelheid ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N
Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact
bij opening

Kettinguitvoer:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP30
Radioprotocol:
WiFi
Radiobereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
2.4 GHz.

Maximale schakelspanning:
48 V DC/AC
Maximale schakelstroom:
400 mA DC/piek AC
Beveiligingsgraad:
(NEN-EN50131-2-6:2009): 2
Attesten: 
VdS Duitsland, INCERT België, 
SBSC 
Doorsnede kabels:
4 x 0,25 mm2

③ ④

①

②

⑥
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• 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

• OUTPUT:   + 15V                   4.0A

For use in Dry and Damp Locations Only

Class 2 Power Supply

MW01      EL
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MADE IN CHINA
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BUDOWA OKNA
① Czujnik deszczu ④ ① ④
② ⑤ Kontaktron - czujnik magnetyczny do alarmu ② ⑤
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PARAMETRY TECHNICZNE KONTAKTRON

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.

Geachte dames en heren! Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om te
zorgen voor goede functionaliteit van het product verzoeken wij u deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

De dakramen FT_ FP_ WiFi zorgen voor maximaal gebruikscomfort van uw zolderverdieping. Beheer uw raam met de applicatie op uw
smartphone ter plekke, of van een willekeurige plaats in de wereld. Stel de comfortpositie in, maak een schema dat past bij uw behoeften,
controleer de status van het apparaat. Stel de gegevens ter beschikking van uw huisgenoten. Maak veilig gebruik van uw zolderverdieping: de
regensensor bewaakt de weersomstandigheden en de reedsensor bewaakt de status van het raam in samenwerking met de alarminstallatie.
Rust uw raam uit met het buitenrolluik ARZ WiFi, de zonwering AMZ - WiFi of het rolgordijn ARF - WiFi en beheers de temperatuur en de 
lichtinval van uw zolderverdieping.

RAAMCONSTRUCTIE
Przewód zasilający 3x1,00 mm2 Regensensor Voedingskabel 3x1,00 mm2

Zasilanie dodatku zewnętrznego 15V DC, 2x0,5mm2  Voeding buitenaccessoire 15 V DC, 2x0,5 mm2 Magnetisch contact

Zasilanie dodatku wewnętrznego 15V DC, 2x0,25mm2 Bedieningspaneel  Voeding binnenaccessoire 15 V DC, 2x0,25 mm2

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN MAGNETISCH CONTACT

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

Voedingsspanning:
230 V AC
Nominaal vermogen:
12 W
Stroombeperking:
ja
Voedingskabel:
3x1 mm2

Bedrijfstemperatuur:
–10 tot +65oC

Afmetingen kettingmotor:
260/47/32 mm
Uitschuifsnelheid ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N
Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Kettinguitvoer:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP30
Radioprotocol:
WiFi
Radiobereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
2.4 GHz.

Maximale schakelspanning:
48 V DC/AC
Maximale schakelstroom:
400 mA DC/piek AC
Beveiligingsgraad:
(NEN-EN50131-2-6:2009): 2
Attesten: 
VdS Duitsland, INCERT België, 
SBSC 
Doorsnede kabels:
4 x 0,25 mm2
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA

SPOSÓB DOPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO

Przez konstrukcję okna. Przez boczny element blendy.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY OKNA

DODATEK ZEWNĘTRZNY

DODATEK WEWNĘTRZNY

KONTAKTRON

PANEL STEROWANIA

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

CZUJNIK DESZCZU

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)

TOEVOER VAN DE VOEDINGSKABEL

Via de raamconstructie Via het zijelement van de afdeklat.

Kabel zasilający 3x1mm². Voedingskabel 3x1,0 mm2.

Kabel zasilający 3x1mm². Voedingskabel 3x1,0 mm2.

ELEKTRISCH SCHEMA RAAM

BUITENACCESSOIRE

BINNENACCESSOIRE

MAGNETISCH CONTACT

BEDIENINGSPANEEL

VOEDINGSKABEL

REGENSENSOR

DO CENTRALKI
ALARMOWEJ

NAAR
ALARMCENTRALE
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TOEVOER VAN DE VOEDINGSKABEL
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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)!

WAŻNE INFORMACJE BELANGRIJKE INFORMATIE

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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.

25 kg) op het raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.
25 kg) op het raam uit!

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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.

Houd bij de montage van het raam FTP-V, FTU-V WiFi rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar
op letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het raam uit!
• Als het raam FTP-V, FTU-V WiFi gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer
bevindt, moet u speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
• Controleer na het uitpakken of de elementen van het raam niet mechanisch beschadigd zijn.
• De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel, waarvoor het is ontworpen. FAKRO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist
gebruik van het raam.
• Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van het raam.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het raam moeten door een door de producent erkende servicedienst worden uitgevoerd.

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. Om in de winter te voorkomen dat waterdamp condenseert op het raam, past u raamvoeringen toe en plaatst u een warmtebron direct 
onder het raam.
2. Door toepassing van een luchtinlaat zorgt u voor automatische uitwisseling met de buitenlucht onder invloed van drukverschillen. Dit is
mogelijk wanneer de natuurlijke ventilatie in de ruimte juist werkt. U kunt de opening van de luchtinlaat met de hand instellen.
3. Bediening van het raam met behulp van de ketting zorgt voor betere ventilatie in de ruimte.
4. In ruimten die niet goed zijn geventileerd via ventilatiekanalen, lucht u de kamer door het raam volledig open te zetten.
5. Als u de klink in verticale positie zet, kunt u de raamvleugel handmatig openen onder een maximale hoek van 180 graden.
6. Dankzij de blokkade aan de zijkant van het raam, is het mogelijk om de buitenkant van het glaspakket op een veilige manier te zemen.
7. Om zo lang mogelijk te genieten van storingsvrij gebruik van de ramen, bevelen wij aan om regelmatig preventieve maatregelen te nemen: 
minimaal eenmaal per jaar verwijderen van bladeren en andere verontreinigingen van de kraag, om ervoor te zorgen dat het regenwater goed 
kan worden afgevoerd; in gebieden met veel sneeuwval verwijdert u de sneeuw die langdurig op de ramen ligt. Dit voorkomt dat 
smeltende sneeuw op het onderste element van het raam bevriest.
8. Wij bevelen aan om de scharnieren regelmatig te smeren om ervoor te zorgen dat ze goed blijven werken.
9. Wij raden aan om houten ramen die zijn gelakt met milieuvriendelijke kleurloze acryllak, afhankelijk van de exploitatie, elke 3-5 jaar 
opnieuw te lakken.
10. Het raam FTP-V, FTU-V WiFi kan worden bediend met een knop of via de wifi-applicatie.
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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)!
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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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.

25 kg) op het raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.
25 kg) op het raam uit!

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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.

Houd bij de montage van het raam FTP-V, FTU-V WiFi rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar
op letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het raam uit!
• Als het raam FTP-V, FTU-V WiFi gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer
bevindt, moet u speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
• Controleer na het uitpakken of de elementen van het raam niet mechanisch beschadigd zijn.
• De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel, waarvoor het is ontworpen. FAKRO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist
gebruik van het raam.
• Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van het raam.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het raam moeten door een door de producent erkende servicedienst worden uitgevoerd.

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. Om in de winter te voorkomen dat waterdamp condenseert op het raam, moet u raamvoeringen toepassen en een warmtebron direct onder
het raam plaatsen.
2. Door toepassing van een luchtinlaat zorgt u voor automatische uitwisseling met de buitenlucht onder invloed van drukverschillen. Dit is
mogelijk wanneer de natuurlijke ventilatie in de ruimte juist werkt. U kunt de opening van de luchtinlaat met de hand instellen.
3. Bediening van het raam met behulp van de ketting zorgt voor betere ventilatie in de ruimte.
4. In ruimten die niet goed zijn geventileerd via ventilatiekanalen, moet u de kamer luchten door het raam volledig open te zetten.
5. Als u de klink in verticale positie zet, kunt u de raamvleugel handmatig openen onder een maximale hoek van 180 graden.
6. Dankzij de blokkade aan de zijkant van het raam, is het mogelijk om de buitenkant van het glaspakket op een veilige manier te zemen.
7. Om zo lang mogelijk te genieten van storingsvrij gebruik van de ramen, bevelen wij aan om regelmatig preventieve maatregelen te nemen:
minimaal eenmaal per jaar verwijderen van bladeren en andere verontreinigingen van de kraag, om ervoor te zorgen dat het regenwater goed
kan worden afgevoerd; in gebieden met veel sneeuwval moet u sneeuw die langdurig op de ramen ligt, verwijderen. Dit voorkomt dat
smeltende sneeuw op het onderste element van het raam bevriest.
8. Wij bevelen aan om de scharnieren regelmatig te smeren om ervoor te zorgen dat ze goed blijven werken.
9. Wij raden aan om houten ramen die zijn gelakt met milieuvriendelijke kleurloze acryllak, afhankelijk van de exploitatie, elke 3-5 jaar
opnieuw te lakken.
10. Het raam FTP-V, FTU-V WiFi kan worden bediend met een knop of via de wifi-applicatie.
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Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of 
regendetector.

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.

Houd bij de montage van het raam FTP-V, FTU-V WiFi rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar
op letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het raam uit!
• Als het raam FTP-V, FTU-V WiFi gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer
bevindt, moet u speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
• Controleer na het uitpakken of de elementen van het raam niet mechanisch beschadigd zijn.
• De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel, waarvoor het is ontworpen. FAKRO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist
gebruik van het raam.
• Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van het raam.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het raam moeten door een door de producent erkende servicedienst worden uitgevoerd.

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. Om in de winter te voorkomen dat waterdamp condenseert op het raam, moet u raamvoeringen toepassen en een warmtebron direct onder
het raam plaatsen.
2. Door toepassing van een luchtinlaat zorgt u voor automatische uitwisseling met de buitenlucht onder invloed van drukverschillen. Dit is
mogelijk wanneer de natuurlijke ventilatie in de ruimte juist werkt. U kunt de opening van de luchtinlaat met de hand instellen.
3. Bediening van het raam met behulp van de ketting zorgt voor betere ventilatie in de ruimte.
4. In ruimten die niet goed zijn geventileerd via ventilatiekanalen, moet u de kamer luchten door het raam volledig open te zetten.
5. Als u de klink in verticale positie zet, kunt u de raamvleugel handmatig openen onder een maximale hoek van 180 graden.
6. Dankzij de blokkade aan de zijkant van het raam, is het mogelijk om de buitenkant van het glaspakket op een veilige manier te zemen.
7. Om zo lang mogelijk te genieten van storingsvrij gebruik van de ramen, bevelen wij aan om regelmatig preventieve maatregelen te nemen:
minimaal eenmaal per jaar verwijderen van bladeren en andere verontreinigingen van de kraag, om ervoor te zorgen dat het regenwater goed
kan worden afgevoerd; in gebieden met veel sneeuwval moet u sneeuw die langdurig op de ramen ligt, verwijderen. Dit voorkomt dat
smeltende sneeuw op het onderste element van het raam bevriest.
8. Wij bevelen aan om de scharnieren regelmatig te smeren om ervoor te zorgen dat ze goed blijven werken.
9. Wij raden aan om houten ramen die zijn gelakt met milieuvriendelijke kleurloze acryllak, afhankelijk van de exploitatie, elke 3-5 jaar
opnieuw te lakken.
10. Het raam FTP-V, FTU-V WiFi kan worden bediend met een knop of via de wifi-applicatie.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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)!

WAŻNE INFORMACJE BELANGRIJKE INFORMATIE

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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.

25 kg) op het raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het naar binnen trekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong.
25 kg) op het raam uit!

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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

Het is mogelijk dat het raam zichzelf (zonder waarschuwing) sluit als het is aangesloten op een besturingscentrale of
regendetector.

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.

Houd bij de montage van het raam FTP-V, FTU-V WiFi rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
op letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het raam uit!
• Als het raam FTP-V, FTU-V WiFi gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer 
bevindt, moet u speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
• Controleer na het uitpakken of de elementen van het raam niet mechanisch beschadigd zijn.
• De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel, waarvoor het is ontworpen. FAKRO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist 
gebruik van het raam.
• Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van het raam.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het raam moeten door een door de producent erkende servicedienst worden uitgevoerd.

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. Om in de winter te voorkomen dat waterdamp condenseert op het raam, moet u raamvoeringen toepassen en een warmtebron direct onder
het raam plaatsen.
2. Door toepassing van een luchtinlaat zorgt u voor automatische uitwisseling met de buitenlucht onder invloed van drukverschillen. Dit is
mogelijk wanneer de natuurlijke ventilatie in de ruimte juist werkt. U kunt de opening van de luchtinlaat met de hand instellen.
3. Bediening van het raam met behulp van de ketting zorgt voor betere ventilatie in de ruimte.
4. In ruimten die niet goed zijn geventileerd via ventilatiekanalen, moet u de kamer luchten door het raam volledig open te zetten.
5. Als u de klink in verticale positie zet, kunt u de raamvleugel handmatig openen onder een maximale hoek van 180 graden.
6. Dankzij de blokkade aan de zijkant van het raam, is het mogelijk om de buitenkant van het glaspakket op een veilige manier te zemen.
7. Om zo lang mogelijk te genieten van storingsvrij gebruik van de ramen, bevelen wij aan om regelmatig preventieve maatregelen te nemen:
minimaal eenmaal per jaar verwijderen van bladeren en andere verontreinigingen van de kraag, om ervoor te zorgen dat het regenwater goed
kan worden afgevoerd; in gebieden met veel sneeuwval moet u sneeuw die langdurig op de ramen ligt, verwijderen. Dit voorkomt dat
smeltende sneeuw op het onderste element van het raam bevriest.
8. Wij bevelen aan om de scharnieren regelmatig te smeren om ervoor te zorgen dat ze goed blijven werken.
9. Wij raden aan om houten ramen die zijn gelakt met milieuvriendelijke kleurloze acryllak, afhankelijk van de exploitatie, elke 3-5 jaar
opnieuw te lakken.
10. Het raam FTP-V, FTU-V WiFi kan worden bediend met een knop of via de wifi-applicatie.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Het apparaat start.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Het apparaat is nu toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Geen stroomvoorziening of een uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het 
wifi-netwerk verwijderd (verwijdering geslaagd, dan knippert de led 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
 Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.
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PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

1.  De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
2. Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Heeft u problemen met de besturing, neem dan contact op met de 

serviceafdeling van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 5

PANEL STEROWANIA BEDIENINGSPANEEL

- LED STATUSU SIECI WiFi

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA

- LED STATUSU SILNIKA

- 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.
Przyczyna: Brak zasilania lub wyłączona sygnalizacja.

SYGNALIZACJA RUCHU
LED miga 1 raz.

LED miga 3 razy.

LED świeci.
Przyczyna: Przeciążenie.

DODATKOWE INFORMACJE EXTRA INFORMATIE

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

Informacji jak definiować dodatkowe funkcje należy szukać w aplikacji sterującej urządzeniem. Informatie over hoe u de extra functies definieert, vindt u in de applicatie van het apparaat.

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)

- STATUSDIODE WIFI-NETWERK

- PROGRAMMEERKNOP

- STATUSDIODE MOTOR

- KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

SIGNALERING WIFI-NETWERKSTATUS
De led knippert 1 keer.
Oorzaak: Starten van het apparaat.

De led knippert eenmaal per 4s.
Oorzaak: Het apparaat is toegewezen aan het wifi-netwerk en aangesloten op de stroomvoorziening. Afstandsbediening is mogelijk.

De led brandt niet.
Oorzaak: Geen stroomvoorziening of uitgeschakelde signalering.

BEWEGINGSDETECTIE
De led knippert 1 keer.

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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal uitgeschoven).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te laag. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de 
service van FAKRO.

De led knippert 3 keer.
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.

Oorzaak 1: De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
Oorzaak 2: Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Bij problemen met de besturing dient u contact op te nemen met de
service van FAKRO.

De led brandt.
Oorzaak: Overbelasting.

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.

VERWIJDERING RAAM UIT HET WIFI-NETWERK- Als u de programmeerknop 5 seconden ingedrukt houdt, wordt het raam uit het
wifi-netwerk verwijderd (geslaagde operatie - de led knippert 15 keer).
RAAM RESETTEN - Op een willekeurig moment nadat de knop ''P'' gedurende 10 seconden niet is gebruikt, handelt u als volgt:
- houd de programmeerknop ingedrukt totdat de led begint te knipperen (gedurende de eerste 4 seconden brandt de led);
- druk binnen de volgende 12 seconden 5 keer op de programmeerknop (de led blijft knipperen);
- na afloop van de periode van 12 seconden brandt de led enkele seconden en dooft weer.
ACTUALISATIE RAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie - op afstand - te actualiseren.

Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de applicatie van het apparaat.

1. De kettingmotor heeft de randpositie bereikt (de ketting is maximaal ingetrokken).
2. Het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Heeft u problemen met de besturing, neem dan contact op met de 
serviceafdeling van FAKRO.

UPDATEN DAKRAAMSOFTWARE - Het is mogelijk om de software via de applicatie (op afstand) te updaten.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj oknem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃWiFi COMPATIBILITEIT VAN WIFI-APPARATEN

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)

Bedien het raam met de knop Handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

WiFi pozwala na integrację urządzeń różnych kategorii, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Ten produkt może być
obsługiwany w dowolnej sieci WiFi. Wymagany jest router z dostępem do internetu.

Met wifi kunt u apparaten van verschillende categorieën integreren, zoals verlichting, verwarming, domotica etc. Dit product kan worden
bediend via elk wifi-netwerk. Hiervoor heeft u een router met toegang tot internet nodig.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj oknem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃWiFi COMPATIBILITEIT VAN WIFI-APPARATEN

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)

Bedien het raam met de knop Handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

WiFi pozwala na integrację urządzeń różnych kategorii, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Ten produkt może być
obsługiwany w dowolnej sieci WiFi. Wymagany jest router z dostępem do internetu.

Met wifi kunt u apparaten van verschillende categorieën integreren, zoals verlichting, verwarming, domotica etc. Dit product kan worden
bediend via elk wifi-netwerk. Hiervoor heeft u een router met toegang tot internet nodig.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj oknem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃWiFi COMPATIBILITEIT VAN WIFI-APPARATEN

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)

Bedien het raam met de knop Handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

WiFi pozwala na integrację urządzeń różnych kategorii, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Ten produkt może być
obsługiwany w dowolnej sieci WiFi. Wymagany jest router z dostępem do internetu.

Met wifi kunt u apparaten van verschillende categorieën integreren, zoals verlichting, verwarming, domotica etc. Dit product kan worden 
bediend via elk wifi-netwerk. Hiervoor heeft u een router met toegang tot internet nodig.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj oknem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃWiFi COMPATIBILITEIT VAN WIFI-APPARATEN

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)

Bedien het raam met de knop Handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

WiFi pozwala na integrację urządzeń różnych kategorii, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Ten produkt może być
obsługiwany w dowolnej sieci WiFi. Wymagany jest router z dostępem do internetu.

Met wifi kunt u apparaten van verschillende categorieën integreren, zoals verlichting, verwarming, domotica etc. Dit product kan worden
bediend via elk wifi-netwerk. Hiervoor heeft u een router met toegang tot internet nodig.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen
in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych
produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het wifi-netwerk in controllers van andere fabrikanten is opgenomen 
in de gebruiksaanwijzing van die producten.
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SZYBKI START SNELLE START

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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox 
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 7

SZYBKI START SNELLE START

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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het 
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
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Test de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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SZYBKI START SNELLE START

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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk 
van het apparaat, 
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies 
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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Strona 7

UWAGA !!!
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SZYBKI START SNELLE START

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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 7

SZYBKI START SNELLE START

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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.
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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. Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

WYSZUKIWANIE... zaloguj się zaloguj się log dan in log dan in

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE

FAKRO/DOM URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT APPARAAT

SZUKAJ ULUBIONE

ULUBIONE FAVORIETE

Brak ulubionych urządzeń

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA APPARATEN

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 DOWNLOADEN VAN HET-PROGRAMMA wBox 
Pobierz program wBox używając QR kodu lub instalując aplikację wBox ze sklepu. Download het programma wBox met behulp van de QR-code of installeer de applicatie 

wBox uit de winkel.

Handel volgens de aanwijzingen uit het installatieprogramma. De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het
startscherm.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

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 de producten op een niet-ingelogde applicatie wBox. Druk tijdens het testen niet op de blauwe knop 
„+”.
Dit genereert netwerkgegevens en wijst het product toe aan de testgebruiker.

Sta geen automatische verbinding toe met de wifi van het apparaat.

VERBINDING MET HET APPARAAT
- Sterowanie bezpośrednie

- Możliwość sterowania pojedynczym urządzeniem
- Directe besturing

- Mogelijkheid om losse apparaten te bedienen

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN

ZOEKEN...

my windowOpener – 827d3a........ MY WINDOWOPENER my windowOpener – 827d3a........ DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER

FAKRO/HUIS

my windowOpener >> my windowOpener >>

ZOEKEN FAVORIETE

Geen favoriete apparaten

APPARATEN

Zoeken

Geen apparaten

Połącz się z siecią urządzenia,
np. my windowOpener.

Uruchom program wBox.
Wybierz urządzenie z listy.

Het apparaat aansluiten op de 
stroomvoorziening.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. Kies
het apparaat uit de lijst.

Bedien het apparaat.



8

wBox

14:0071

wBox

14:0071

wBox

14:0071

wBox

14:0071

wBox

G+

f

14:0071

wBox

14:0071

Wi-Fi

14:0071

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet 

mogelijk
- Besturing via wifi en via internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding 
van uw telefoon in. Vervolgens 
registreert u zich of logt u in op 
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk 
van het apparaat, 
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox. 
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het 
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks 
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 8

DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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DODANIE URZĄDZENIA TOEVOEGEN APPARAAT

DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI I SIECI WiFi

zaloguj się URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in

zaloguj się WYSZUKIWANIE... URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE log dan in DIRECT APPARAAT

FAKRO/DOM ULUBIONE

zaloguj przez facebook ULUBIONE inloggen met facebook FAVORIETE

SZUKAJ Brak ulubionych urządzeń

zaloguj przez google+ URZĄDZENIA inloggen met google

lub URZĄDZENIA of APPARATEN

Adres e-mail Szukaj

Hasło Brak urządzeń

Pokaż hasło

zaloguj się log dan in

zaloguj się log dan in

anuluj

anuluj annuleren

Wybierz urządzenie z listy.

>>Podłącz do sieci WiFi

Status klienta WiFi:

Połączono

Lokalny adres IP:

Połącz z:

FAKRO/DOM

połącz

połącz verbind

połącz z siecią ukrytą

połącz z siecią ukrytą verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Ustawienia punktu dostępowego

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’.

Stan połączenia jest dostępny w ustawieniach w zakładce ,,Status klienta WiFi’’. De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".

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 TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK
- Umożliwia sterowanie przez 

internet
- Sterowanie przez WiFi i przez internet

- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami
- Maakt besturing via internet

mogelijk
- Besturing via wifi en via Internet

- Mogelijkheid voor bediening van meerdere apparaten

SIECI WI-FI WIFI-NETWERKEN DIRECT APPARAAT

ZOEKEN...

>>Zaloguj się w uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >> >> Log dan in Naar uPortal my windowOpener – 827d3a........ my windowOpener >>

zaloguj przez facebook inloggen met facebook FAKRO/HUIS FAVORIETE

zaloguj przez google+ inloggen met google ZOEKEN Geen favoriete apparaten

APPARATEN

E-mailadres Zoeken

Wachtwoord Geen apparaten

Toon wachtwoord

Nie masz konta? Zarejestruj się Heb je geen account? Registreren

annuleren

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 ,,+’’.

Schakel de internetverbinding
van uw telefoon in. Vervolgens
registreert u zich of logt u in op
uPortal.

Maak verbinding met het netwerk
van het apparaat,
bv. my windowOpener.

Start het programma wBox.
Apparaat toevoegen met de knop 
”+”.

Kies het apparaat uit de lijst.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER >> Maak verbinding met wifi-netwerk MY WINDOWOPENER

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

FAKRO/HUIS

verbind

verbinding maken met een verborgen netwerk

>>Instellingen toegangspunt

Wejdź w ustawienia wybranego
urządzenia.

Przewiń ekran i wybierz sieć
WiFi, z którą ma połączyć się
urządzenie.

Steruj urządzeniem bezpośrednio 
lub przez WiFi.

Ga naar de Instellingen van het
geselecteerde apparaat.

Scroll door het scherm en kies het
wifi-netwerk waarmee het
apparaat verbonden moet
worden.

Bedien het apparaat rechtstreeks
of via wifi.

Administrator urządzenia może udzielić dostępu zdalnego przez uPORTAL. De beheerder van het apparaat kan toegang op afstand verlenen via uPORTAL.

De verbindingsstatus is beschikbaar in de instellingen op het tabblad "Status wifi-client".
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>>Ustawienia punktu dostępowego
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DOSTĘP DO USTAWIEŃ URZĄDZENIA

STEROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI BESTURING VIA DE APPLICATIE

Otwórz. Zamknij. Wybierz dowolną pozycję. Zatrzymaj.

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 geval van een fout, bv. "motorstoring", stelt u het raam in op de eindposities of voert u een kalibratie uit.

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

TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN HET APPARAAT

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Dostęp bezpośredni lub WiFi.
Ustawienia dostępne.

Dostęp przez internet.
Ustawienia niedostępne.

Directe toegang of toegang via 
wifi. Instellingen beschikbaar.

Toegang via internet.
Instellingen niet beschikbaar.

Openen. Sluiten. Kies een willekeurige positie. Stoppen.

In geval van een fout, bv. "motorstoring", stelt u het raam in op de eindposities of voert u een kalibratie uit.
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DOSTĘP DO USTAWIEŃ URZĄDZENIA

STEROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI BESTURING VIA DE APPLICATIE

Otwórz. Zamknij. Wybierz dowolną pozycję. Zatrzymaj.

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

TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN HET APPARAAT

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Dostęp bezpośredni lub WiFi.
Ustawienia dostępne.

Dostęp przez internet.
Ustawienia niedostępne.

Directe toegang of toegang via 
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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pozycji.

Po naciśnięciu ikony serca 
siłownik wraca do ustalonej 
pozycji.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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POZYCJA KOMFORTOWA COMFORTPOSITIE
Funkcja pozwala zapisać ulubioną pozycję, która zostanie osiągnięta po wciśnięciu jednego przycisku.

Ustawienie pozycji komfortowej. Uruchomienie pozycji komfortowej.

Wybierz żądaną pozycję.

KALIBRACJA OKNA KALIBRATIE RAAM

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Rodzaj sterowania

URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE Okno uchylne DIRECT APPARAAT

ULUBIONE zapisz

ULUBIONE zapisz FAVORIETE bewaren

Brak ulubionych urządzeń >>Kalibracja

URZĄDZENIA Rozkalibruj a następnie skalibruj.

URZĄDZENIA automatyczna kalibracja APPARATEN

Szukaj automatyczna kalibracja automatische kalibratie

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

Met deze functie kunt u uw favoriete positie opslaan. Vervolgens kunt u die met één druk op de knop bereiken.

MY WINDOWOPENER MY WINDOWOPENER

Instellen comfortpositie. Starten comfortpositie.

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.

Kies de gewenste positie. Houd het hartpictogram vast 
totdat de stippellijn samenvalt 
met de huidige positie (5s).

De kettingmotor bevindt zich in 
willekeurige positie.

Nadat u op het hartpictogram 
hebt gedrukt, keert de 
kettingmotor terug naar de 
ingestelde positie.

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

Het raam is fabrieksmatig gekalibreerd. Als er problemen zijn met de bediening, kunt u hem opnieuw kalibreren. 
Deze functie is niet beschikbaar als hij verbonden is met internet.

MY WINDOWOPENER DIRECT APPARAAT MY WINDOWOPENER Type controle

Raamopener

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

my windowOpener >>
Move timeout
(3-6000 seconden, 0 om uit te schakelen)

FAVORIETE bewaren

Geen favoriete apparaten >>ijking

APPARATEN Het apparaat in niet geijkt

automatische kalibratie

Zoeken

Geen apparaten >> Maak verbinding met wifi-netwerk

Client-status wifi:

Neit geconfigureerd

Lokaal IP-adres:

Verbinden met:

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

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

Kies het apparaat uit de lijst. Ga naar de instellingen van het 
apparaat.

Scroll door het scherm en start de 
functie "automatische kalibratie" 
(het proces duurt ongeveer 1 
minuut).

Na kalibratie verschijnt een 
blauwe balk die kan worden 
gebruikt om de raampositie aan te 
passen.
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Producent:Producent:
FAKRO Sp. z o.o.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

Verdeler NL:
FAKRO Nederland BV

De Ren 34
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 397 8095
Fax 024 397 7607

e-mail: info@fakronederland.nl

Verdeler BE:
nv Albintra sa

Bistweg 80
B-2520 BROECHEM

Tel: 03/470.12.12
Fax: 03/470.12.00

e-mail: info@albintra.be 

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 8AR 11

GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres 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.

De producent garandeert de werking van het apparaat en verplicht zich om het beschadigde apparaat te herstellen of te vervangen indien de beschadiging te wijten is 
aan materiaal- en constructiefouten. De garantie geldt tot 24 maanden na de verkoopdatum en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De installatie is door een bevoegd persoon en in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent uitgevoerd.
- De zegels zijn niet verbroken; de constructie van het apparaat is niet gewijzigd.
- Het apparaat is gebruikt waar het voor dient en volgens de gebruiksaanwijzing.
- De beschadiging is niet het gevolg van een onjuist uitgevoerde elektrische installatie of van weersomstandigheden.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief gebruik en voor mechanische beschadigingen.
In het geval van een defect moet het apparaat geretourneerd worden voor reparatie samen met de garantiekaart. Gebreken zullen tijdens de garantieperiode 
kosteloos binnen 14 werkdagen na ontvangst van het apparaat verholpen worden. Reparaties binnen en buiten de garantieperiode worden uitgevoerd door de 
producent, FAKRO PP. Sp. z o.o.

Kwaliteitscertificaat:

Apparaat

Serienummer

Verkoper

Aankoopdatum

Factuurnummer

Handtekening (stempel) van de persoon die het apparaat installeert
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