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Zasady bezpieczeństwa
 Z urządzeń ednet Smart Home należy korzystać tylko w otoczeniu
o temperaturze mieszczącej się w zalecanych przedziałach:
Kamera do zastosowań wewnętrznych: 0 ~ 40°C
Kamera do zastosowań zewnętrznych: -20 ~ 60°C
Czujniki: 0 ~ 40°C
Aktywatory: 0 ~ 40°C
 Gdy kamera nie jest używana, należy ją przechowywać w
czystym i suchym miejscu o temperaturze od 0°C do 40°C
 Nie należy przykrywać kamery ani innych urządzeń ednet Smart
Home
 Należy chronić urządzenia do zastosowań wewnętrznych, w tym
kamery i czujniki, przed kontaktem z cieczami (wyjątek stanowią
kamery do zastosowań zewnętrznych z osłoną o współczynniku
ochrony IP66)
 Urządzenia ednet Smart Home nie mogą służyć do wyręczania
osoby dorosłej w zakresie sprawowania nadzoru. Należy
regularnie zajmować się dziećmi, członkami rodziny lub
zwierzętami domowymi, dbając o ich zdrowie
 Należy się upewnić, iż kamery IP, czujniki i sygnalizatory do
zastosowań wewnętrznych są stosowane wyłącznie w
pomieszczeniach. Urządzenia te nie są przeznaczone do
zastosowań zewnętrznych i mogą ulec uszkodzeniom. Aby
zainstalować kamerę na zewnątrz budynku, wybierz model
przystosowany do montażu na zewnątrz.
 Zamontuj kamery ednet Smart Home w niewielkiej odległości od
łatwo dostępnego gniazdka ściennego. Upewnij się, że przewód
zasilania nie jest naprężony lub naciągnięty

 Umieść bramkę ednet Smart Home w zasięgu routera Wi-Fi i
upewnij się, że pomiędzy kamerą a routerem nie znajdują się
żadne przeszkody, które mogłyby zakłócać sygnał sieci Wi-Fi.
 Należy chronić kamery IP, czujniki i aktywatory firmy ednet przed
zakłóceniami generowanymi przez urządzenia elektryczne i inne
urządzenia
emitujące
wysokie
częstotliwości
(kuchenki
mikrofalowe, telefony komórkowe itp.)
 Kamerę, przewód sieciowy i przewód zasilania należy umieścić w
miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ przedmioty te mogą
stwarzać zagrożenie
 Należy używać jedynie dostarczonego zasilacza.
 Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać systemu
ednet Smart Home. Naprawa i czynności konserwacyjne muszą
zostać przeprowadzone przez specjalistów.
 W razie problemów należy skontaktować się z obsługą klienta
firmy ednet.
 Należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
monitorowania za pomocą kamery. Kamery IP firmy ednet są
przeznaczone do prywatnego użytku domowego. Poinformuj o
zainstalowanej kamerze członków rodziny, krewnych i osoby
zatrudnione do pracy w domu. Upewnij się, iż kamera nie jest
skierowana na przestrzeń publiczną lub posesje sąsiadów.

Informacje prywatne


Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności dotyczącą
korzystania z systemów ednet Smart Home, dostępną pod
adresem http://ednet-europe.eu/en/ednet-smarthome/datenschutzerklaerung-fuer-das-kameraportal-und-apps/



Ustaw takie hasło dostępu do konta ednet Smart Home, które
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i chroni przed
nieuprawnionym dostępem.



Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków; zaleca się
stosowanie wielkich i małych liter oraz znaków
alfanumerycznych.



Ponadto należy zmienić standardowe hasło dostępu do kamery,
aby chronić także ją przed nieuprawnionym dostępem.

Transmisja na żywo, powiadomienia push oraz inne usługi są
dostępne za pośrednictwem serwera w chmurze. Pomimo
stabilności systemu i zastosowania rozwiązań umożliwiających
tworzenie
kopii
zapasowych
oraz
zarządzanie
przepustowością, nie można zagwarantować nieprzerwanej
dostępności systemu.

Co znajduje się w pudełku
1 bramka kamery IP
1 zasilacz do kamery
2 czujniki kontaktowe do drzwi/okien
2 baterie do czujników kontaktowych
1 czujnik ruchu
2 baterie AA do czujnika ruchu
1 instrukcja szybkiej instalacji

Bramka kamery IP

Czujnik ruchu

Czujnik do drzwi/okien

Dziękujemy za wybór systemu ednet Smart Home, który można
szybko zainstalować i rozpocząć korzystanie z systemu bez
konieczności wprowadzania skomplikowanych ustawień sieciowych.

Instalacja karty microSD
W bramce kamery ednet Smart Home można zainstalować kartę
microSD w celu nagrywania. Włóż kartę microSD o maksymalnej
pojemności 32 GB, jak przedstawiono na rysunku poniżej.

Złącza kamery
1. Przycisk resetowania:
Po uruchomieniu kamery naciśnij
i przytrzymaj przez 10 sekund
przycisk resetowania, aby
przywrócić domyślne ustawienia
kamery.
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2. Zasilanie:
Podłącz dostarczony przewód
zasilania, aby zapewnić zasilanie
kamerze.
3. Gniazdo microSD:
Włóż kartę microSD w celu
lokalnego magazynowania
danych.
4. Mikrofon
5. Głośnik

1
2

1. Instalacja bramki kamery
Przed zastosowaniem
przygotowawcze.

kamery

IP

należy

wykonać

czynności

Wkładanie karty SD

Bramka kamery IP firmy ednet obsługuje karty microSD o
pojemności do 32 GB, które można zakupić u lokalnego
sprzedawcy. Zdjęcia lub filmy wykonane kamerą IP są zapisywane
na zainstalowanej karcie.

Podłączanie zasilania

Podłącz przewód dostarczonego zasilacza do złącza „Power –
MicroUSB” (Zasilanie – Mikro USB) bramki kamery IP.

Podłączanie kamery do routera
(np. AVM Fritz!Box, Telekom Speedport itp.)*
Podłącz bramkę kamery IP firmy ednet do routera za
pośrednictwem sieci Wi-Fi. Postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami, aby skonfigurować sieć Wi-Fi w kamerze za
pośrednictwem aplikacji. Router musi być połączony z Internetem.

2. Zakładanie konta użytkownika ednet.home
Aby móc korzystać z systemu ednet Smart Home, należy założyć
konto użytkownika. Konfigurację i sterowanie można przeprowadzić
za pomocą smartfona/tabletu.

2.1 Tworzenie konta użytkownika za pomocą
smartfona/tabletu
Użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym Apple® iOS mogą
znaleźć aplikację „ednet.home” w sklepie Apple App Store®.
Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym
Google Android mogą znaleźć aplikację „ednet.home” w sklepie
Google™ Play.
W polu wyszukiwania w sklepie Apple App Store® lub Google™
Play wprowadź nazwę „ednet” lub „ednet.home”.
Apple App Store®

Google™ Play
ednet

ednet

Aplikacja „ednet.home” zostanie w wynikach
wyszukiwania oznaczona niniejszym symbolem.

Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
Uruchom aplikację i przejdź do strony logowania. Jeśli korzystasz z
oprogramowania po raz pierwszy, utwórz konto poprzez naciśnięcie
przycisku „Signup” (Zarejestruj).
Tworzenie nowego konta w
aplikacji ednet.home
Kliknij przycisk „Signup”
(Zarejestruj).

1. Wprowadź swój adres email, który będzie służył do
logowania się do konta.
2. Utwórz hasło, a następnie
wprowadź je ponownie, aby
potwierdzić, iż je pamiętasz.
(Hasło może się składać ze
znaków alfanumerycznych).
3. Zaakceptuj politykę
prywatności dotyczącą
korzystania z aplikacji
ednet.home.
4. Naciśnij przycisk „Signup”
(Zarejestruj), aby zakończyć
rejestrację konta.
Po pomyślnym przeprowadzeniu rejestracji konta otrzymasz
powiadomienie e-mail z danymi konta. Dane konta należy
przechowywać w bezpieczny sposób.
Aby uruchomić aplikację, należy wprowadzić adres e-mail oraz hasło.

3. Podłączanie bramki kamery IP do sieci Wi-Fi
Podłączanie za pomocą smartfona/tabletu
Zapewnij zasilanie bramce kamery
IP poprzez podłączenie zasilacza.
Po
uruchomieniu
kamery
i
włączeniu trybu „Sound wave
mode” (Tryb fal dźwiękowych)
wyemitowany zostanie odpowiedni
komunikat dźwiękowy.
Jednocześnie zaloguj się do
aplikacji i naciśnij przycisk „+” w
zakładce „Camera” (Kamera), aby
dodać nową kamerę IP do konta. (1)
Aby rozpocząć, wybierz opcję
„Add new device” (Dodaj nowe
urządzenie). (2)

1

Następnie wybierz tryb „Sound wave
mode” (Tryb fal dźwiękowych), aby
połączyć kamerę z siecią Wi-Fi. (3)

2

3

Wybierz
identyfikator
SSID
routera, a następnie wprowadź
hasło dostępu do domowego
routera/punktu dostępu. Upewnij
się, iż smartfon nie jest wyciszony,
a następnie przysuń go bliżej (na
odległość nie większą niż 30 cm)
do bramki kamery IP i naciśnij
przycisk „Start Config” (Rozpocznij
konfigurację). (4)
Aby ustanowić połączenie z siecią
Wi-Fi, smartfon rozpocznie emisję
w kierunku kamery sygnału
dźwiękowego zawierającego
informacje o routerze.

4

Następnie odczekaj, aż kamera połączy się z Internetem. Po
nawiązaniu połączenia z Internetem kamera wyemituje odpowiedni
sygnał dźwiękowy.
Nadaj nazwę bramce kamery IP.
Domyślny login i hasło dostępu
do kamery to odpowiednio
„admin” i „admin”.

5

Aby zakończyć dodawanie
kamery, naciśnij znacznik
znajdujący się w prawym górnym
rogu interfejsu. (5)

UWAGA: Ukryte identyfikatory SSID, czyli ukryte sieci Wi-Fi,
nie są obsługiwane przez kamerę. Aby połączyć kamerę z
ukrytą siecią Wi-Fi, zmień ustawienia sieci tak, aby była ona
widoczna.

Identyfikator SSID i hasło mogą składać się ze znaków
alfanumerycznych.
Ze względów bezpieczeństwa
natychmiast po zarejestrowaniu
kamery zaleca się zmianę
domyślnego hasła dostępu do
kamery z “admin” na inne
hasło. (6)
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Po zmianie hasła kamery
wyświetlona zostanie strona
podglądu na żywo.
Na tej stronie można także
sprawdzić nagrania wydarzeń
poprzez kliknięcie opcji „Device
record” (Nagrania urządzenia).
Aby zainstalować czujniki, w tym
czujniki ruchu i kontaktowe, oraz
dodać je do systemu ednet Smart
Home, należy nacisnąć ikonę
czujnika/aktywatora. (7)

7

Podłączanie czujników
Czujnik ruchu
Włóż do czujnika dwie baterie AA znajdujące się w opakowaniu
zgodnie z ułożeniem biegunów +/-.
Ochrona przed
sabotażem
WŁ

WYŁ

Wskaźnik LED:
-

Pojedyncze mignięcie wskaźnika LED: wykryto ruch
Wskaźnik LED miga co 3 s: niskie napięcie.
Należy niezwłocznie wymienić baterie na nowe.

Funkcja ochrony przed sabotażem:
Przycisk ochrony przed sabotażem aktywuje się, gdy tylna pokrywa
czujnika zostanie otwarta. Dioda czujnika ruchu zamigocze raz i
prześle powiadomienie o alarmie za pośrednictwem aplikacji.

Ustawienia trybu:
Z tyłu czujnika ruchu znajduje się suwak.
Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wprowadzić różne
ustawienia:
Interwał: można ustawić odstęp czasu pomiędzy kolejnymi
detekcjami ruchu wybierając wartość 5 sekund lub 5 minut.
Wskaźnik LED: można wybrać opcję włączenia (ON) lub
wyłączenia (OFF) wskaźnika LED na czujniku ruchu.
Na poniższym przykładzie przedstawiono ustawienie: interwał
5 sekund i wyłączony wskaźnik LED.
1

Interwał

2

Wskaźnik
LED

5 min

5s

Wyłączony Włączony

Montaż:
Miejsce montażowe nie powinno znajdować się zbyt blisko okna,
klimatyzatora, świetlówek, grzejnika, lodówki, kuchenki, źródła
światła słonecznego i w innych miejscach, w których występują
nagłe zmiany temperatury i gwałtowne przepływy powietrza. Jeśli w
zasięgu wykrywania jednego detektora znajduje się inny detektor,
należy dostosować położenie obu detektorów tak, aby nie
występowały zakłócenia skutkujące fałszywymi alarmami.

Podłoga

Widok od
góry

Widok z boku

Przymocuj detektor do uchwytu, a następnie zmień kąt i zasięg
detekcji poprzez dostosowanie wysokości montażu i pozycji
uchwytu. Zalecana wysokość montażu to 2 metry od podłoża.

Czujnik kontaktowy do drzwi/okna
Czujnik kontaktowy składa się z 2 części.
Część A to nadajnik, który komunikuję się z bramką.
Część B to magnes. Zatem kiedy część A i B zostaną rozdzielone w
momencie otwarcia drzwi/okna, aktywuje się czujnik kontaktowy.

Włącznik funkcji ochrony
przed sabotażem

Przód

Włóż baterię zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Tył

Wskaźnik LED:
Pojedyncze mignięcie wskaźnika LED: wykryto ruch
Wskaźnik LED miga co 3 s: niskie napięcie.
Wymień baterię A23 (12 V/23 A) na nową tak szybko, jak jest
to możliwe.
Funkcja ochrony przed sabotażem:
Przycisk ochrony przed sabotażem aktywuje się, gdy tylna pokrywa
czujnika zostanie otwarta. Dioda czujnika ruchu zamigocze raz i
prześle powiadomienie o alarmie za pośrednictwem aplikacji.
Montaż:
Najpierw oczyść odpowiednią powierzchnię, a następnie przyklej
zarówno część A, jak i część B czujnika kontaktowego przy użyciu
dwustronnej taśmy znajdującej się w opakowaniu.
Czujniki kontaktowe można także przymocować do drzwi/okien za
pomocą śrub.
Należy pamiętać, iż część A (nadajnik) i część B (magnes)
należy przymocować oddzielnie: nadajnik należy przymocować
do nieruchomej części drzwi lub ramy okiennej, natomiast
magnes należy przytwierdzić do ruchomej części drzwi lub
okna.

4. Dodawanie czujników do bramki
Po naciśnięciu ikony
czujnika/aktywatora w
interfejsie podglądu na żywo
kamery wyświetli się lista
czujników/aktywatorów. (1)
Naciśnij symbol „+” znajdujący
się w prawym górnym rogu
interfejsu, aby dodać czujnik
ruchu i czujnik kontaktowy.

1

Aby
dodać
czujnik,
wybierz odpowiedni typ
czujnika w interfejsie
„Type” (Typ). (2)
Aby dodać czujnik kontaktowy,
wybierz opcję „Door/Window
detector” (Detektor do
drzwi/okna).
Aby dodać czujnik ruchu,
wybierz opcję „Motion Sensor”
(Czujnik ruchu).

2

Rozpoczniemy od dodania
czujnika ruchu poprzez wybranie
typu „Motion sensor” (Czujnik
ruchu) w aplikacji, jak pokazano
na przykładowym rysunku.
Nadaj nazwę czujnikowi ruchu. (3)
Następnie naciśnij ikonę
wyszukiwania znajdującą się w
polu „Code” (Kod).

3

Naciśnij przycisk „Start to learn”
(Rozpocznij uczenie się). (4)
Następnie bramka kamery IP
przejdzie w „tryb uczenia się” na
50 sekund.
W ciągu tychże 50 sekund włącz
czujnik ruchu oraz aktywuj go
wykonując dowolny ruch.
Bramka kamery IP wykryje czujnik
ruchu i wyświetli odpowiedni kod
adresu wykrytego czujnika. (5)

4

Naciśnij symbol „+”, aby zakończyć
proces dodawania czujnika.
Powtórz tę samą procedurę, aby
dodać kolejny czujnik/aktywator, np.
czujnik kontaktowy.
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5. Dodawanie aktywatorów do bramki
W skład systemu ednet Smart Home wchodzą czujniki
(nadajniki) i aktywatory (odbiorniki).
Nadajniki to czujniki ruchu i czujniki kontaktowe.
Odbiorniki to sygnalizator, wtyczka zasilania i inne urządzenia, które
mogę się aktywować w momencie wystąpienia zdarzenia
wywołanego przez nadajniki, np. czujnik ruchu.
Spróbujmy skonfigurować odbiornik:
Po naciśnięciu ikony
czujnika/aktywatora w interfejsie
podglądu na żywo kamery
wyświetli się lista
czujników/aktywatorów. (1)
Aby dodać wtyczki zasilania firmy
ednet (84291 i 84292) jako
odbiorniki, naciśnij symbol „+”
znajdujący się w prawym górnym
rogu interfejsu.

1

W interfejsie aplikacji w
zakładce „Type” (Typ)
wybierz „Power Plug”
(Wtyczka zasilania). (2)

2

Nadaj nazwę wtyczce
zasilania. Następnie naciśnij
ikonę wyszukiwania
znajdującą się w polu „Code”
(Kod). (3)
Przed naciśnięciem przycisku „Start
to learn” (Rozpocznij uczenie się) w
interfejsie aplikacji, upewnij się, że
wtyczka zasilania firmy ednet jest
podłączona do zasilania i pracuje w
trybie „uczenia się”. Aby przejść do
trybu „uczenia się”, naciśnij i
przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk „Learn” (Ucz się)
znajdujący się na wtyczce zasilania
firmy ednet (84291 lub 84292).
Następnie naciśnij przycisk „Start to
learn” (Rozpocznij uczenie się) w
interfejsie aplikacji. Gdy wtyczka
zasilania firmy ednet wyemituje
charakterystyczny sygnał kliknięcia
towarzyszący włączaniu/wyłączaniu
zasilania, oznacza to, iż pomyślnie
zakończono proces „uczenia się”. (4)

3
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6.

Konfiguracja reguł czujników i
aktywatorów

Po dodaniu do systemu czujników (nadajników) i aktywatorów
(odbiorników), można skonfigurować reguły łączące czujniki z
aktywatorami.
Przykład konfiguracji urządzeń: Po aktywowaniu czujnika ruchu
lampka na wtyczce zasilania włączy się automatycznie.
Kliknij nadajnik (czujnik ruchu) na
liście czujników/aktywatorów w
interfejsie aplikacji, aby przejść do
nadajnika.
Naciśnij symbol „+” znajdujący się
obok opcji „Trigger” (Aktywuj) i
ustaw reguły łączące nadajnik z
odbiornikami. (1)

1
Wybierz odbiornik i zdefiniuj
„działanie”, które włącza/wyłącza
odbiornik, a następnie naciśnij
przycisk „Save” (Zapisz), aby
zakończyć ustawianie reguł. (2)
Następnie aktywuj czujnik ruchu i
sprawdź połączenie pomiędzy
czujnikiem a wtyczką zasilania firmy
ednet.

2

7. Jak połączyć system z aplikacją Amazon Alexa?

Otwórz aplikację „Amazon
Alexa” na smartfonie/tablecie,
zaloguj się na konto Amazon
Alexa i z listy menu wybierz
pozycję „Skills”. (1)

1

W polu
wyszukiwania
wprowadź „ednet” i z listy
wybierz umiejętność ednet.
Home. (2)

2

Włącz umiejętność ednet. Home
i przejdź do łączenia konta. (3)

3

Aby włączyć połączenie konta,
wprowadź informacje o koncie
aplikacji ednete Smart Home
i naciśnij przycisk „Link Now”. (4)

4

Teraz zezwól aplikacji Amazon Alexa
na kontrolowanie urządzeń przez
Internet, naciskając „Allow”. (5)

5
Po pomyślnym połączeniu aplikacja
Amazon Alexa będzie mogła
wykrywać urządzenia
inteligentnego domu. (6)

6

Naciśnij przycisk „Discover”, aby
wyszukać połączone urządzenia. (7)

7
Rozpocznie się wykrywanie
urządzeń przez system Alexa. (8)

Po pomyślnym wykryciu urządzenia
zostaną wyświetlone w menu Smart
Home. Teraz możesz rozpocząć
konfigurowanie
i kontrolowanie
urządzeń ednet Smart Home za
pośrednictwem aplikacji Amazon
Alexa.
Wystarczy poprosić asystentkę
Alexa (przykładowo) o włączenie
inteligentnego gniazda. (9)

8
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8. Nawiązywanie połączenia inteligentnego gniazda
z Google Home
Otwórz aplikację „Google Home”
na smartfonie/tablecie, zaloguj
się na konto Google Home
i z listy menu wybierz pozycję
„Home Control”. (1)

1
Naciśnij ikonę „+”, aby dodać
system ednet Smart Home. (2)

2

Wyszukaj ednet Home i dodaj
czynność ednet. (3)

3
Aby włączyć połączenie konta,
wprowadź informacje o koncie
aplikacji ednete Smart Home
i naciśnij przycisk „Link Now”. (4)

4
Teraz zezwól aplikacji Google
Home na kontrolowanie urządzeń
przez Internet, naciskając
„Allow”. (5)

5

Po pomyślnym połączeniu aplikacja
Google Home będzie mogła
wykrywać urządzenia inteligentnego
domu.
Zostanie wyświetlone urządzenie
i będzie można zmienić jego nazwę,
a także przypisać pomieszczenie.
Teraz możesz rozpocząć
kontrolowanie urządzeń ednet Smart
Home za pośrednictwem aplikacji
Google Home. Wystarczy poprosić
asystenta Google Home
(przykładowo) o włączenie
inteligentnego gniazda. (6)

6

Znaki towarowe
ednet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ASSMANN
Electronic GmbH.
Apple, Apple App Store to zarejestrowane znaki towarowe firmy
Apple Inc.
Android, Google, Google Play to zarejestrowane znaki towarowe
firmy Google Inc.
AVM Fritz!Box to zarejestrowany znak towarowy firmy AVM
Computersysteme Vertriebs GMBH.
Telekom Speedport to zarejestrowany znak towarowy firmy
Deutsche Telekom AG.
Uwaga:

Wszystkie inne, niewymienione znaki towarowe są własnością ich
poszczególnych właścicieli.
Znaki lub nazwy towarowe wymienione w niniejszej instrukcji są stosowane
do opisu wykonywanych działań i nie sugeruje się, iż są one ogólnodostępne.
Niezależnie od okoliczności znaki towarowe są własnością poszczególnych
posiadaczy praw.

Opisy techniczne
Zakres częstotliwości

Bramka kamery IP:

WiFi (HT20) 2412–2472 MHz
WiFi (HT40) 2422–2462 MHz
433,92 MHz (cykl roboczy < 10%)
Czujnik ruchu:
433,92 MHz (transmisja, cykl roboczy < 10%)
Czujnik drzwi i okien
433,92 MHz (transmisja, cykl roboczy < 10%)
Moc nadawania

Bramka kamery IP:

Wi-Fi: 15,19 dBm EIRP
Nieokreślone SRD: 7,56 dBm ERP
Czujnik ruchu: 7,76 dBm ERP
Czujnik drzwi i okien: 8,93 dBm ERP
Wersja sprzętowa

Kamera IP: X40-12-LT-A2

Czujnik ruchu: KR-P829-119-A
Czujnik drzwi i okien: KR-D026-119-A
Wersja oprogramowania

Bramka kamery IP: wer. 1.0

Czujnik ruchu: wer. 12
Czujnik drzwi i okien: wer. 10

Aby uzyskać dostęp do innych języków instrukcji, odwiedź
witrynę pod adresem https://www.ednet-europe.eu/en/ w celu
pobrania dokumentów.

