
Produkt zawiera baterie opisane w tre!ci dyrektywy 
2013/56/WE, których nie mo"na zutylizowa# z pozosta$ymi 
odpadami domowymi.

KONTROLUJ URZ!DZENIA ZA POMOC! PILOTA

instrukcja obsl ugi
miniaturowy pilot uniwersalny

Pilot Remote posiada wielokolorowa diod" LED oraz funkcj" wibracji. Zasilany 
jest z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego, #adowanego przez 
z#$cze micro-USB, ze standardowej #adowarki 5V b$d% z#$cza USB. Obs#uga 
pilota dost"pna jest w sterownikach serii wBox, w wersji oprogramowania 
powy&ej 0.500.

Pilot komunikuje si" bezpo'rednio ze sterownikami wBox – nie jest wymaga-
ne posiadanie routera. Komunikacja pilota jest dwukierunkowa, u&ytkownik 
otrzymuje zwrotn$ informacj" o wykonaniu danego polecenia przez 
sterownik, poprzez wibracj" i sygnalizacj" diod$ LED. Kolor czerwony diody 
LED oznacza wyst$pienie b#"du.

1 INFORMACJE OGÓLNE

Obecnie dost"pne s$ cztery grupy (kana#y), do których mo&na przypisywa( 
sterowniki. Wybór grupy dokonuje si" poprzez krótkie przyciskanie przycisku 
(4), co powoduje zmian" kolorów sygnalizacyjnej diody LED, oznaczaj$cych 
wybór danej grupy. 

2 WYBÓR GRUPY

Rozparowanie jest to procedura maj%ca na celu usuni&cie po$%czenia 
pomi&dzy pilotem a sterownikiem wBox.

Parowanie jest to procedura maj%ca na celu stworzenie bezpiecznego 
po$%czenia pomi&dzy pilotem a sterownikiem wBox.

Metoda 1 – usuni"cie pilota z listy pilotów w sterowniku
Jest to standardowa metoda, w przypadku gdy mamy dost"p do sterownika 
ale nie chcemy ju& wi"cej kontrolowa( sterownika przy pomocy pilota. Nale&y 
w ustawieniach sterownika, w sekcji piloty, usun$( zadany pilot z listy. 
Sterownik od tej chwili nie b"dzie reagowa# na polecenia pilota, natomiast 
pilot przy pierwszej próbie sterowania, automatycznie usunie skojarzenie               
z urz$dzeniem, i zasygnalizuje b#$d czerwonym mrugni"ciem diody LED oraz 
wibracj$.

Metoda 2 – usuni"cie skojarzenia sterownika w pilocie 
Jest to metoda polecana gdy nie mamy dost"pu do sterownika, a chcemy 
wyczy'ci( pami"( ca#ej grupy. Nale&y post"powa( wg procedury parowania 
zgodnie z punktami 1-4. Natomiast w punkcie 5, zamiast wciskania przycisku  
(1), nale&y d#ugo (ok. 2 sek.) wcisn$( przycisk (2). Pilot od razu si" rozparuje ze 
wszystkimi sterownikami z tej grupy i nie b"dzie móg# wi"cej nimi sterowa(. 
Nale&y zaznaczy( &e w ustawieniach sterowników, w sekcji piloty, dany pilot 
wci$& b"dzie widoczny na li'cie urz$dze).

3 PAROWANIE

Nale&y przygotowa( sterownik, z którym ma zosta( sparowany pilot, poprzez 
po#$czenie si"* z nim telefonem z aplikacj% wBox i przej'cie do jego menu 
ustawie) a nast"pnie: 

B#$d w powy&szej procedurze zostanie zasygnalizowany migaj$c$ diod$ LED 
w kolorze czerwonym. Nale&y wtedy powtórzy( procedur" od pocz$tku.
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wybra( &$dan$ grup", przewijaj$c je krótkimi wci'ni"ciami przycisku 
(4)

wcisn$( i przytrzyma( ok. 2 sek. przycisk  (4) – dioda LED zacznie 
miga(

wcisn$( (ale nie jednocze'nie – z minimalnym opó%nieniem) i przy- 
trzyma( wci'ni"te (razem) przez ok 2 sek. 'rodkowe przyciski pilota: 
(2) i (3) – dioda LED zacznie miga( szybciej

wcisn$( (ale nie jednocze'nie – z minimalnym opó%nieniem) i przy- 
trzyma( wci'ni"te (razem) przez ok 2 sek. przyciski pilota: (4) i (1) – 
dioda LED  zacznie miga( jeszcze szybciej

wcisn$( krótko przycisk pilota (1), aby wej'( w tryb parowania – dioda 
LED b"dzie 'wieci( 'wiat#em ci$g#ym

w ci$gu maksymalnie 20 sek., w menu ustawie) sterownika, nale&y 
wcisn$( przycisk "Dodaj pilot". Poprawne parowanie zostanie 
potwierdzone stosownym komunikatem oraz wibracj$*pilota.

Pilota ze sterownikiem mo&na rozparowa( dwoma metodami, w zale&no'ci od 
zaistnia#ej sytuacji:

4 ROZPAROWANIE

sterowanie w technologii +WiFi

Unika# uszkodzenia mechanicznego. Baterie mog% wybuchn%# lub 
spowodowa# oparzenia, je"eli zostan% uszkodzone (np.: zmia"d"one) 
lub wystawione na dzia$anie ognia lub wysokiej temperatury.

Nie zdejmowa# obudowy urz%dzenia. Usuni&cie obudowy powoduje 
trwa$e uszkodzenie produktu oraz skutkuje utrat% gwarancji.
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Aby uzyska( wi"cej informacji 
odwied% stron" internetow$ 

www.blebox.eu 

lub wy'lij email na adres info@blebox.eu

Pomoc techniczna jest dost"pna 
pod adresem support@blebox.eu

shutterBox:  (1) – jazda góra, (2) – stop, (3) – jazda dó#, (4) – menu

gateBox: (1) - otwórz/stop/zamknij, (2) - dodatkowa funkcja bramy, (3) - 
brak fukcji, (4) - menu

Mo&liwa jest zmiana domy'lnych akcji sterownika wBox realizowanych po 
wci'ni"ciu danego przycisku na pilocie. Nale&y pod#$czy( si" do danego 
sterownika telefonem z aplikacj$ wBox i przej'( do jego menu ustawie).                     
W sekcji piloty, przy danym pilocie, klikn$( w ikon" klucza – pojawi si" pop-up, 
w którym dla danej grupy akcji, mo&liwa jest zmiana rodzaju akcji dla 
wybranego przycisku (1-3) pilota. Zachowania przycisku (4) nie mo&na 
zmieni(.

5 ZMIANA DOMY'LNYCH FUNKCJI PRZYCISKÓW

Ultrabezpieczna komunikacja

Pilot µRemote wykorzystuje technologie kryptogra,czne stosowane w ban- 
kowo'ci, wielokrotnie bardziej skuteczne od stosowanych obecnie, w tym 
m.in. dwustronn$ negocjacj" klucza, komunikacj" z potwierdzeniem oraz 
szyfrowanie wykorzystuj$ce krzywe eliptyczne.

6 BEZPIECZE(STWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilo!# przycisków 4

Wymiary 72x39x13mm

Zasilanie akumulator litowo-polimerowy

)adowanie
standardowa #adowarka microUSB 

5V (nie do#$czona)

Cz&stotliwo!# transmisji 2.4GHz

Transmisja z potwierdzeniem, szyfrowana

µWiFiProtokó$ transmisji

Ilo!# grup

Sygnalizacja

Sprz&"enie haptyczne

4

dioda LED RGB

tak

INFORMACJE DODATKOWE

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Nale&y przygotowa( pilot do aktualizacji poprzez jego na#adowanie i sparo- 
wanie go ze sterownikiem. Nast"pnie pod#$czy( si" do sterownika telefonem 
z aplikacj$ wBox i przej'( do jego menu ustawie). 

Je&eli wydana zostanie nowa wersja oprogramowania, w sekcji piloty, przy 
danym pilocie, pojawi si" ikona aktualizacji. Klikni"cie w ikon" spowoduje 
pojawienie si" stosownego komunikatu o mo&liwo'ci zaktualizowania 
oprogramowania w pilocie. Nale&y wtedy, w ci$gu maksymalnie 30 sekund, 
wzbudzi( pilota w tryb aktualizacji, post"puj$c wed#ug procedury parowania 
pilota, zgodnie z punktami 1-4. Natomiast w punkcie 5, zamiast wciskania 
przycisku (1), nale&y d#ugo (ok. 2 sek.) wcisn$( przycisk (3). Na pilocie zapali si" 
dioda LED w kolorze bie&$cej grupy i b"dzie si" 'wieci( przez ca#y czas trwania 
aktualizacji (ok. 3 minuty).

Po poprawnie przeprowadzonej aktualizacji, dioda od razu zga'nie. Je&eli 
dioda roz'wietli si" na czerwono – wyst$pi# b#$d, nale&y wtedy powtórzy( ca#$ 
procedur".

DOMY'LNE FUNKCJE PRZYCISKÓW
W ZALE*NO'CI OD STEROWANEGO PRODUKTU

wLightBox

wLightBoxS

switchBox

switchBoxD

dimmerBox

- dost"pne wkrótce

- dost"pne wkrótce

- dost"pne wkrótce

- dost"pne wkrótce

- dost"pne wkrótce


