
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

gateBox 
 OTWÓRZ I ZAMKNIJ BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE 

gateBox to pierwszy na świecie sterownik pozwalający na otwieranie i zamykanie 
bram a także sprawdzanie ich stanu za pomocą smartfonów i tabletów. 

 Ważne: przed rozpoczęciem instalacji upewnij się czy zasilanie 
jest wyłączone i zapoznałeś się DOKŁADNIE z poniższą 
instrukcją. 

 Nie należy podłączać urządzenia do obciążeń przekraczających 

wartości zalecanych. 

 Podłącz tylko zgodnie ze schematem przedstawionym w 

instrukcji. Niewłaściwe podłączenie przewodów może być 

niebezpieczne. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie życia spowodowane prądem 
elektrycznym. Również przy wyłączonym urządzeniu, na 
wyjściach może występować napięcie. Wszelkie prace 
konserwacyjne lub zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę 
obciążenia, należy zawsze wykonywać przy odłączonym napięciu 
zasilania w urządzeniu przez wyłączony wcześniej bezpiecznik. 

 

INSTALACJA 

1. Zamontuj urządzenie w miejscu zapewniającym jego ochronę przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. wewnątrz obudowy napędu 

bramy (w przypadku bram zewnętrznych). Pamiętaj, iż metalowe elementy 

(napędu, bramy, obudowy, etc.) oraz przewody znacząco wpływają na zasięg 

urządzenia a przez to na komfort jego użytkowania. 

2.  Urządzenie zamontuj pionowo, tak by dłuższe ze złącz znalazło się na dole. W 

przypadku montażu w obudowach napędów wykonanych z tworzywa sztucznego, 

zalecane jest przyklejenie urządzenia (z wykorzystaniem pasków przylepnych) od 

wewnętrznej strony urządzenia.  

3. Po zapoznaniu się ze specyfikacją sterownika napędu, połącz wyjście zasilające 

o napięciu 12 – 24V znajdujące się w sterowniku z wejściem zasilania urządzenia.  

4.  Zwracając uwagę na polaryzacje wyjść sterujących dołącz wyjście O1 wejścia 

sterującego napędu, przeznaczonego do sterowania zewnętrznego, pracującego w 

trybie „otwórz – stop – zamknij – stop”.  

USTAWIENIA 

1. Przed użyciem urządzenia należy skonfigurować. Można to zrobić przez aplikacje 

lub przglądarke. Jest również możliwe stosowanie bez jakiejkolwiek konfiguracji, 

lecz nie jest to zalecane. 

Przeglądarka  
2. Za pomocą komputera  należy połączyć się z siecią bezprzewodową (GateBox - 

*******, gdzie**** jest numer seryjny urządzenia). 

3. Otwórz w przeglądarce internetowej link: http://192.168.4.1 

Aplikacja 

4.  Pobierz aplikację WBox. 
5. Za pomocą smartfona lub tabletu, połącz się z siecią bezprzewodową (GateBox 

- *******, gdzie**** jest numer seryjny urządzenia). 

6. Otwórz aplikację WBox. 

7. Na końcu listy pojawi się dołączany sterownik. 

8. Użyj ikonki „plus” aby dodać urządzenie do listy. 

9. Wybierz urządzenie dodawane do listy.  

Przeglądarka oraz aplikacja 
10. Wybierz "Ustawienia" w górnym menu, ustaw nazwę urządzenia (ważne, gdy 

chcemy korzystać z wielu urządzeń) i przejść do ustawień sieciowych. Pamiętaj, że 

jeśli zmienisz nazwę AP lub hasła, telefon zostanie odłączony i trzeba połączyć 

ponownie, aby kontynuować. 

11. Wybierz swoją domową sieć i naciśnij przycisk Połącz. Jeśli to konieczne, 

wprowadź hasło sieci. Po udanym nawiązaniu połączenia zobaczysz adres IP 

swojego urządzenia. 

12. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje urządzenie hasłem wybierz "Ustawienia" w 

górnym menu, hasło punktu dostępu, następnie wprowadź swoje hasło.  

14. Zapisz ustawienia. 

15. Ponownie podłąć do sieci domowej. Teraz można kontrolować GateBox za 

pomocą przeglądarki internetowej, dodając go do ekranu głównego lub sterować 

za pomocą aplikacje wBox i uzyskaj jeszcze więcej możliwości kontrolowania wielu 

urządzeń, również z dowolnego miejsca (wymagane połączenie internetowe). 

17. Aby uzyskać aktualizacje i nowe funkcje, użyj przycisku Firmware Update. 

DODATKOWA FUNKCJA BRAMY  

18. Wyjście O2 możesz wykorzystać do sterowania dodatkową funkcją bramy (np. 

stop awaryjny, tryb furtki, etc.), o ile brama ją obsługuje. W tym wypadku, 

zwracając uwagę na polaryzacje wyjść sterujących, dołącz wyjście O2 do wejścia 

danej funkcji.  

CZUJNIKI KRAŃCOWE  

19. Możesz zastosować czujniki położenia bramy (mechaniczne, magnetyczne, etc. 

) aby przy pomocy smartfonu lub tabletu móc sprawdzić jej stan (otwarta / 

zamknięta / w pozycji pośredniej).  

20. Ikona bramy sygnalizująca jej stan oraz rodzaj czujników mogą zostać 

zmienione w panelu ustawień. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
gateBox 

parametry elektryczne 

napięcie zasilania 12 - 24V AC / DC średni pobór prądu 50mA 

zużycie energii < 2W maksymalny pobór 
prądu 

250mA 

wyjścia sterujące wejścia sygnałowe 

Ilość wyjść 
sterujących 

2 Ilość wejść 2 

typ wyjść 
sterujących 

otwarty kolektor, 
impulsowe 

typ wejść logiczne 

maksymalne 
napięcie 

24V zakres napięć 12 - 24V AC / DC 

maksymalne 
obciążenie 

20mA polaryzacja wejść wykrywana 
automatycznie 

separacja 
galwaniczna 

tak separacja galwaniczna tak 

cechy fizyczne urządzenia 

wymiary 54 x 41 x 20mm stopień ochrony IP20 

obudowa wykonana z 
kompozycji 
poliuretanowej 
niezawierającej 
halogenów, 
samogasnąca dla klasy 
termicznej B (130°C) 

sposób montażu Element samoprzylepny 
(folia) lub w obudowie 

właściwości komunikacyjne 

standard 
komunikacji 

μWiFi, kompatybilny z 
WiFi 

częstotliwość 2.4 GHz 

rodzaj transmisji dwukierunkowa, 
szyfrowana 

API otwarte 

tryb pracy połączenie 
bezpośrednie (jako 
Access Point), 
połączenie WiFi  
poprzez standardowy 
router, połączenie z 
dostępem z 
dowolnego miejsca na 
świecie (wymagany 
jedynie dostęp do sieci 
Internet) 

kompatybilne 
urządzenia 

Apple iPhone, Apple 
iPad, iPad Mini, 
Android, komputery i 
urządzenia mobilne 
obsługujące w pełni 
HTML5, wkrótce 
Windows Phone i Apple 
Watch 

 
Więcej informacji skontaktuj się ze sprzedawcą Blebox.eu, odwiedź stronę 
internetową www.blebox.eu lub wysłać do nas e-mail: info@blebox.eu 
                                                                       Proudly made by: 

Blebox sp. z o.o. 
Kunickiego 63 Street,  
54-616 Wrocław, Poland 
www.blebox.eu 
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