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Instrukcja instalacji  
 

 

Domofonu wideo WiFi/LAN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UWAGA 
Urządzenia nie należy zasilać ze sterownika bramy. Należy stosować wyłącznie dostarczony 
zasilacz - w przeciwnym razie dojść może do uszkodzeń, oraz unieważnienia gwarancji. 
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SPRAWDZENIE WARUNKÓW 
MIEJSCOWYCH PRZED 

MONTAŻEM... 

 

TAK! 
W telefonie posiadam przynajmniej 
ograniczony sygnał wifi, stojąc przy 
bramie. 
W przeciwnym razie wymagany będzie 
wzmacniacz, mostek, łącze typu powerline, lub 
kabel Ethernet).  
Uwaga: Sieci wi-fi typu 802.11n cechuje 
dwukrotność zasięgu typów 802.11 b/g! 

 

TAK! 
Prędkość przesyłu (upload) (nie 
pobierania) wynosi przynajmniej 1 
megabit na sekundę. 
(W przeciwnym razie nie zaleca się użytkowania 
zdalnego, i najlepszym rozwiązaniem będzie 
stosowanie urządzeń Android lokalnie). 

 

TAK! 
Sieć WiFi posiada typ zabezpieczeń 
WPA lub WPA 2. 
(WEP to starszy, mniej bezpieczny protokół 
bezpieczeństwa, i nie będzie działał z 
przedmiotowym produktem). 

 

WAŻNE:  

SPRAWDZEŃ SYSTEMU DOKONYWAĆ NALEŻY PRZED 

INSTALACJĄ 
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Konfiguracja w systemie Android 
WAŻNE: Poniższa czynność może być wykonana wyłącznie na jednym urządzeniu, 

które będzie stosowane jako urządzenie główne. NIE NALEŻY wykonywać jej w 
dodatkowych urządzeniach. W celu dodania większej ilości telefonów lub tabletów, 
należy odnieść się do rozdziału o dodawaniu dodatkowych urządzeń. 

 

Krok 1 
W jednym z telefonów Android 
domowników, wyszukać sieć 
“Predator WiFi PUSH” oraz 
odnaleźć przedstawioną ikonę 
w sklepie Google Play. 
Następnie pobrać i 
zainstalować wersję PUSH w 
telefonie użytkownika. 

  

Krok 2  

 
Ustawić domofon przy routerze domowym, wraz z telefonem użytkownika. Podłączyć 
antenę i zasilacz dołączony z domofonem - czerwony kabel do +24V DC, a czarny do 0V 
DC, po czym włączyć. 

   

 

 Krok 3 
Odczekać 60 sekund na pełne 
uruchomienie domofonu. 

   

 

 Krok 4 
Wcisnąć i przytrzymać przycisk 
przywoływania na co najmniej 3 sekundy. 
Urządzenie wyda głośny sygnał 
dźwiękowy. Domofon włączy tryb 
konfiguracyjny na okres 5 minut. 

   

wymagana odległość dla konfiguracji: 1,20 m 
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Krok 5 
Wprowadzić ustawienia w telefonie 
ANDROID, wybrać WiFi oraz 
wyszukiwanie sieci.  
Telefon powinien wykryć domofon. 
Nazwa sieci będzie brzmieć BELL-
XXXXX). 
 
Wybrać tę sieć. 

   

 

 

Krok 6 
Wprowadzić następuje hasło 
DOMYŚLNE…  

123456789  

Teraz telefon jest podłączony 
bezpośrednio do domofonu, który nadaje 
swą własną sieć wi-fi. 

   

 

 

Krok 7 
Teraz należy otworzyć aplikację Wi-Fi-
Predator PRO w telefonie, i dodać 
domofon, jak przedstawiono na obrazku. 

   

 

 
Krok 8 
Wcisnąć SEARCH. 
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Krok 9 
Aplikacja powinna wyszukać numer seryjny 
domofonu. Wybrać go w przedstawiony 
sposób. 

   

 

 
Krok 10 
Ekran aplikacji wyświetli teraz numer 
seryjny domofonu, lub BELL ID. 

Nazwa użytkownika: admin 
Hasło: POZOSTAWIĆ PUSTE 
Wcisnąć DONE w celu potwierdzenia. 

   

 

 Krok 10b 
Telefon i domofon powinny być teraz 
BEZPOŚREDNIO podłączone, i wyświetlać 
status ONLINE. Wcisnąć wskazany 
przycisk w celu sprawdzenia sprawności 
przekazu wideo i audio. 

WAŻNE 
W przypadku sprawności przekazu, produkt działa prawidłowo. W razie 

problemu na tym etapie, wynika on z ustawień sieciowych, konfiguracyjnych, lub 
z niedostatecznego zasięgu. W takim przypadku należy skonsultować się ze 

wsparciem technicznym. 
   

 

 

Krok 11 
Zakończyć połączenie i wprowadzić 
ustawienia. 
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Krok 12 
Wybrać MANAGE WIFI NETWORK. 
Domofon rozpocznie wyszukiwanie 
dostępnych sieci. 

   

 

 Krok 13 
Wybrać sieć wi-fi, do której domofon ma 
się podłączyć. (sieć musi być 
częstotliwości 2.4GHz, nie 5GHz). 

UWAGA: siła sygnału musi 
wynosić co najmniej 25%! 
Patrz str. 16-17 

   

 

 Krok 14 
Wprowadzić HASŁO WI-FI 
UŻYTKOWNIKA i wcisnąć DONE. 
 
UWAGA: Urządzenie nie będzie działać ze 
starszymi sieciami WEP - wyłącznie z sieciami 
typu WPA i WPA2. 
UWAGA: Upewnić się, iż wprowadzone hasło 
jest prawidłowe. Aplikacja nie jest w stanie 
stwierdzić, czy hasło zostało wprowadzone 
prawidłowo, czy nie. Wielkość liter ma 
znaczenie. 

   

 

 Krok 15 
Odczekać 1 minutę. Domofon odłączy się 
od telefonu, i podejmie próbę podłączenia 
do wskazanej sieci wi-fi. 

   

 

 Krok 16 
W razie prawidłowego podłączenia, 
aplikacja połączy się ponownie, i wykaże 
stan ONLINE. Możliwe jest naciśnięcie na 
przedstawiony element i wyświetlenie 
przekazu wideo. 

 
Na tym etapie mogą Państwo zamontować domofon w lokalizacji, w której będzie on 

użytkowany! 
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Dodawanie dodatkowych telefonów 
Informacje o dodawaniu dodatkowych telefonów lub urządzeń przedstawiono na stronie 
14. 
 

Konfiguracja iPhone 
WAŻNE: Poniższa czynność może być wykonana wyłącznie na jednym urządzeniu, 
które będzie stosowane jako urządzenie główne. NIE NALEŻY wykonywać jej w 
dodatkowych urządzeniach. W celu dodania większej ilości telefonów lub tabletów, 
należy odnieść się do rozdziału o dodawaniu dodatkowych urządzeń. 

 

Krok 1 
W jednym z telefonów iPhone użytkowników, 
wyszukać aplikację “Predator-WiFi PRO” w 
sklepie Apple Store. Odnaleźć przedstawioną 
ikonę PRO. Pobrać i zainstalować ją w 
telefonie użytkownika.  

  

Krok 2 

 
Ustawić domofon przy routerze domowym, wraz z telefonem użytkownika. Podłączyć 
antenę i zasilacz dołączony z domofonem - czerwony kabel do +24V DC, a czarny do 
0V DC, po czym włączyć. 

   

 

 Krok 3 
Odczekać 60 sekund na pełne 
uruchomienie domofonu. 

   

 

 
Krok 4 
Wcisnąć i przytrzymać przycisk 
przywoływania na co najmniej 3 sekundy. 
Domofon wyda długi dźwięk i włączy tryb 
konfiguracyjny na okres 5 minut. 

   
 

wymagana odległość dla konfiguracji: 1,20 m 
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 Krok 5 
Wprowadzić ustawienia w telefonie 
Apple, wybrać WiFi oraz wyszukiwanie 
sieci.  
Telefon powinien wykryć domofon. 
Nazwa sieci będzie brzmieć BELL-
XXXXX). 
 
Wybrać tę sieć. 

   

 

 Krok 6 
Wprowadzić następuje hasło 
DOMYŚLNE…  

123456789  

Teraz telefon jest podłączony 
bezpośrednio do domofonu, który 
nadaje swą własną sieć wi-fi. 

   

 

 

Krok 7 
Teraz należy otworzyć aplikację Wi-Fi-
Predator PRO App w telefonie, i dodać 
domofon, jak przedstawiono na 
obrazku. 

   

 

 

Krok 8 
Wcisnąć SEARCH. 

   

 

 

Krok 9 
Aplikacja powinna wyszukać numer 
seryjny domofonu. Wcisnąć 
przedstawiony element, a następnie 
wcisnąć DONE. 
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Krok 10 
Ekran aplikacji wyświetli teraz numer 
seryjny domofonu, lub BELL ID. 

Nazwa użytkownika: admin 
Hasło: POZOSTAWIĆ 
PUSTE 
Wcisnąć DONE w celu potwierdzenia. 

 

 

 Krok 10b 
Telefon i domofon powinny być teraz 
BEZPOŚREDNIO podłączone, i 
wyświetlać status ONLINE. Wcisnąć 
wskazany przycisk w celu sprawdzenia 
sprawności przekazu wideo i audio. 

WAŻNE 
W przypadku sprawności przekazu, produkt działa prawidłowo. W razie 
problemu na tym etapie, wynika on z ustawień sieciowych, konfiguracyjnych, 
lub z niedostatecznego zasięgu. W takim przypadku należy skonsultować się 
ze wsparciem technicznym. 

 

 

Krok 11 
Zakończyć połączenie i wprowadzić 
ustawienia. 

   

 

 

Krok 12 
Wybrać USTAWIENIA WI-FI. Domofon 
rozpocznie wyszukiwanie dostępnych 
sieci. 
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Krok 13 
Wybrać sieć wi-fi, do której domofon ma 
się podłączyć. (sieć musi być 
częstotliwości 2.4 GHz, nie 5 GHz). W 
celu wyszukania dostępnych sieci może 
być konieczne wciśnięcie 
przedstawionego przycisku 
odświeżenia. 

UWAGA: siła sygnału musi 
wynosić co najmniej 25%! 
Patrz str. 16-17 

   

 

 Krok 14 
Wprowadzić HASŁO WI-FI 
UŻYTKOWNIKA i wcisnąć JOIN. 
 
UWAGA: Urządzenie nie będzie działać ze 
starszymi sieciami WEP - wyłącznie z 
sieciami typu WPA i WPA2. 
UWAGA: Upewnić się, iż wprowadzone 
hasło jest prawidłowe. Aplikacja nie jest w 
stanie stwierdzić, czy hasło zostało 
wprowadzone prawidłowo, czy nie. Wielkość 
liter ma znaczenie. 

   

 

 Krok 15 
Odczekać 1 minutę. Domofon odłączy 
się od telefonu, i podejmie próbę 
podłączenia do wskazanej sieci wi-fi. 

   

 

 Krok 16 
W razie prawidłowego podłączenia, 
aplikacja połączy się ponownie, i 
wykaże stan ONLINE. Możliwe jest 
naciśnięcie na przedstawiony element i 
wyświetlenie przekazu wideo. 
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Krok 17 
Przejść do ustawień w aplikacji, a 
następnie powiadomień PUSH, jak 
przedstawiono. 

   

 

 

Krok 18 
W celu zapewnienia, iż Państwa telefon 
będzie otrzymywał powiadomienie w 
momencie przywołania z poziomu 
domofonu, możliwe jest włączenie 
wszystkich trzech serwerów PUSH, 
oraz wciśnięcie DONE. 

   
   

 

 
Krok 19 
Przejść pod ustawienia > ustawienia 
systemu, i upewnić się, iż przełącznik 
powiadomień dźwiękowych jest 
ustawiony w położenie ON. 
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Krok 20 
Wyjść z aplikacji, a następnie do 
ogólnych ustawień telefonu iPhone. 
Przejść pod ustawienia > 
Powiadomienia > Predator-wifi. 
 
Upewnić się, iż Państwa ekran wygląda 
w przedstawiony sposób oraz iż 
wszystkie opcje ustawione są, jak 
pokazano. 
 
Wybrać opcję ALERTS. 

 

   

 

 

Krok 21 
Następnie upewnić się, iż aplikacja 
posiada dostęp do mikrofonu w 
urządzeniu. Przejść pod ustawienia > 
Prywatność > Mikrofon. Upewnić się, iż 
ustawienie mikrofonu dla aplikacji 
Predator jest ustawione na ON. 

   
   

 

 Krok 22 
Należy się upewnić, iż telefon nie jest 
wyciszony przedstawionym 
przełącznikiem (prosimy go przełączyć 
w przypadku, gdy w telefonie nie 
słychać osób dzwoniących z poziomu 
bramy), oraz upewnić się, iż głośność 
mediów nie została zmniejszona (dla 
najlepszego działania, głośność należy 
ustawić na około 75%). 

Na tym etapie mogą Państwo zamontować domofon w lokalizacji, w której będzie on 
użytkowany! 
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Dodawanie dodatkowych telefonów lub urządzeń 
UWAGA: Czynność ta jest inna i prostsza, niż w przypadku dodawania pierwszego 

telefonu rangi Admin. 
Uwaga: NIE należy dodawać dodatkowych telefonów przy użyciu tej samej nazwy 

użytkownika (admin) i hasła! 
 

W telefonie klasy ADMIN… 

 

 

 

 

Krok 1 
Wejść w ustawienia. 

   

 

 

 

 

Krok 2 
Wybrać "Add user 
settings". 

  

 

 

 

 

Krok 3 
Wcisnąć ADD w celu 
wyświetlenia 
przedstawionego ekranu. 
Teraz należy utworzyć 
nowe nazwy użytkownika 
i hasła dla każdego 
urządzenia, które będzie 
podłączane. Każde 
urządzenie MUSI 
posiadać unikalną nazwę 
użytkownika. 
UWAGA: Min. ilość 
znaków nazwy 
użytkownika: 5  Min. ilość 
znaków hasła 
użytkownika: 6 Wielkość 
liter ma znaczenie. 

 
W NOWYM telefonie… 
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Krok 4 
Zainstalować aplikację w 
nowym urządzeniu, 
otworzyć ją, po czym 
wcisnąć "Dodaj 
Domofon. 

   

 

 

 

 

Krok 5 
Następnie wprowadzić 
następujące... 
1. Bell ID (skopiować z 
telefonu admin). 
2. Zmienić nazwę 
użytkownika "admin" na 
nową nazwę 
użytkownika, utworzoną 
dla danego urządzenia. 
3. Wprowadzić 
utworzone dla danego  
urządzenia hasło, i 
wcisnąć DONE. 

   
   

UWAGA: W przypadku, gdy dodawanie dodatkowych urządzeń powoduje 
problemy w telefonie ADMIIN, jest to zazwyczaj spowodowane powieleniem nazwy 
użytkownika Admin. W przypadku, gdy dodatkowe urządzenia wyświetlają 
wskazanie "User ID does not exist", jest to zazwyczaj spowodowane literówką lub 
niezgodnością wielkich/małych liter. 

Próba zasięgu 

Przed ostatecznym montażem produktu, zdecydowanie zaleca się tymczasowe 
uruchomienie domofonu w bramie oraz ustawienie anteny w celu sprawdzenia, iż 
zapewniony będzie odpowiedni zasięg sygnału WiFi z routera. Producent nie udzieli 
pełnego zwrotu pieniędzy za produkt, który nie zostanie zwrócony w stanie 
nienaruszonym. 
 
Po ustawieniu anteny oraz przynajmniej 2 minuty po włączeniu urządzenia, w telefonach 
użytkowników w posesji należy sprawdzić zasięg w następujący sposób... 
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Sprawdzić, iż podłączona sieć wykazuje przynajmniej 25% siły sygnału. W przypadku, 
gdy sieć się nie łączy lub siła sygnału jest mniejsza, niż 25%, należy podjąć działania 
zaradcze. Sugeruje się wykonanie następującego: 
 
1. Upewnić się, iż antena jest zamontowana możliwie wysoko, na słupku lub filarze. 

 
2. Zmienić nieco kąt anteny, następnie ponownie wyszukać sieć Wi-Fi jak przedstawiono 
powyżej w celu poprawienia siły sygnału. W przypadku poprawy siły sygnału, w dalszym 
ciągu dokonywać niewielkich korekt kąta ustawienia anteny w celu możliwego 
zwiększenia sygnału. 

Antena 

Antena 
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UWAGA: Pojazdy blokujące sygnał mogą spowodować duże zakłócenia w przesyle. 

 
 

3. W przypadku zastosowań wymagających większego zasięgu, należy sprawdzić, czy 
router jest, lub może być zlokalizowany z przodu budynku, preferowalnie w pobliżu szyby 
lub szkła, gdyż spowoduje to znaczące zwiększenie zasięgu, jak przedstawiono na 
rysunku. 

 

Widok 
od góry 

Widok od boku 

Router 
WiFi 

Router WiFi 10 metrów 

30 metrów 

60 metrów 

100-150 metrów 
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4. Jeśli usytuowanie routera Wi-Fi z przodu budynku nie jest możliwe, wówczas należy 
rozważyć zamontowanie standardowego, ogólnodostępnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi 
lub urządzenia przedłużającego zasięg. Są one łatwe w instalacji i sprzedawane w 
sklepach elektronicznych i budowlanych. 

 
5. Dla jeszcze większego zasięgu, możliwe jest zamontowanie specjalnych adapterów 
linii zasilających (Homeplug), które umożliwiają rozszerzenie sieci LAN po przewodach 
energetycznych. Wystarczy podłączyć jedno urządzenie do routera, a drugie do skrzynki 
domofonu. 

 
Uwaga: By metoda ta zadziałała, router musi być podłączony do tego samego 

urządzenia zabezpieczającego, co zasilanie domofonu. W kwestii podłączeń sieciowych 
należy każdorazowo zasięgać wsparcia wykwalifikowanego elektryka. 

 
 
 

Wzmacniacz 
sygnału WiFi 

Router 
WiFi 

Antena 

Domofon 

Adapter typu 
Homeplug 

Wodoodporne 
gniazdo 

zewnętrzne 

Kabel Ethernet 

Przewód 
sieciowy 

Adapter typu 
Homeplug 

Kabel Ethernet 

Router Wi-Fi 
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Podłączenie poprzez kabel lub adaptery LAN 
 

 

W celu przygotowania urządzenia do pracy z dowolnego 
rodzaju bezpośrednim połączeniem LAN lub adapterem 
typu homeplug, wykonywanie pełnej konfiguracji połączenia 
Wi-Fi nie jest konieczne.  
 
Wystarczy otworzyć aplikację, dodać domofon i wprowadzić 
Bell ID / numer seryjny urządzenia AES-xxxxx-xxxxx, wraz 
z loginem "admin", oraz domyślnie pustym hasłem, po czym 
wcisnąć DONE. Nastąpi połączenie do pierwszego 
urządzenia. 

 
 
Uwaga: Domofon nie jest kompatybilny ze standardem POE (zasilanie poprzez Ethernet). Do 
urządzenia nie należy podłączać złącza 48V POE. 

 
 

Montaż 
 

Przy założeniu satysfakcjonującej pracy w pełnym zasięgu, są Państwo gotowi do 
kompletnego montażu produktu. 

 
Domofon należy zamontować na wysokości odpowiedniej do obsługi przez pieszych lub 
kierowców pojazdów. Kąt widzenia kamery wynosi 110 stopni, umożliwiając pełen 
podgląd w większości sytuacji. 

 

Uwaga: Nie należy wiercić ścian w murze przy przystawionym domofonie - istnieje 

ryzyko nagromadzenia się pyłu wokół szybki kamery, pogarszając odbiór. 

 



20 | S t r o n a  

Zasilanie elektryczne 
 

W miarę możliwości, zasilacz należy zlokalizować możliwie blisko domofonu. 

              
 
UWAGA: Większość problemów instalacyjnych wynika ze stosowania przez 
instalatorów przewodów o cienkim przekroju na dużych dystansach. Domofon 
posiada wysokie wymogi w kwestii prądu szczytowego 

Do 2 metrów (6 stóp) – Stosować przynajmniej 0.5mm2 (20 AWG) 
Do 4 metrów (12 stóp) – Stosować przynajmniej 1mm2 (16 AWG) 
Do 8 metrów (25 stóp) – Stosować przynajmniej 1,5mm2 (14 AWG) 
 

 
 

Schemat połączeń 
             Podłączyć zasilanie w przedstawiony sposób. Należy stosować wyłącznie 
dostarczony z urządzeniem zasilacz. 

 
(Zasilanie klawiatury może być już podłączone) 

 

Zasilacz 24V 
DC 

Zasilacz 24V 
DC 

Moduł 
kamery 

Złącze 
antenowe Opcjonalny moduł 

klawiatury 

Funkcje 
Zaawansowane 

Przekaźnik 3 

Przekaźnik 2 Przekaźnik 1 

Uprzednio podł. 
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W zależności od Państwa wymogów, domofon i klawiatura posiadają styki wyjściowe 
normalnie zwarte i normalnie rozwarte do podłączenia do istniejących zamków 
elektrycznych lub sterowników automatyki bram. 

 

Uwaga: Producent może udzielić wyłącznie wsparcia w zakresie obsługi i użytkowania 

samego domofonu i klawiatury. Profesjonalne podłączenie do układów drzwi lub bram 
automatycznych leży w gestii instalatora. Więcej wsparcia udzielą odpowiednie firmy. 

 
Wyjście przekaźnikowe 

Przedstawiona wyżej aplikacja umożliwia przełączenie wyjścia przekaźnikowego ze 
stanu normalnie rozwartego do normalnie zwartego. Zazwyczaj nie jest to konieczne, 
gdyż zaciski wyjścia przekaźnikowego w standardzie posiadają już połączenia fizyczne 
dla styków normalnie rozwartych i zwartych.  
Może być konieczna zmiana czasu przekaźnika w celu dostosowania do pracy danego 
zamka. Czas regulowany jest w zakresie 1-9 sekund, w przedstawiony sposób. 

          
 

Podłączenie do bram automatycznych 
Podłączanie do zamka magnetycznego 

Przekaźnik 
domofonu 

Zamek 
magnetyczny 

DC 

Wyjście 

Oddzielny 
Zasilacz 

Ewakuacj
a 

Opcjonalny 
układ 

przycisku 
wyjścia 

Uwaga: W razie 
niezamontowania klawiatury, 

należy użyć dodatkowego 
modułu timera do sterowania 

czasowego przyciskiem 
wyjścia 

Oddzielny 
Zasilacz 

Opcjonalny 
układ 

przycisku 
wyjścia 

Przekaźnik 
klawiatury 

Przekaźnik 
domofonu 

Podłączenie do elektrozaczepu 

Elektrozaczep 
AC lub DC 

Przekaźnik 
klawiatury 

Przekaźnik 
klawiatury 

Przekaźnik 
domofonu 

Sterownik 
bramy 
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Omówienie klawiatury 
 

Klawiatura posiada 3 wyjścia. Poniższy schemat przedstawia wskaźniki LED, stosowane 
przy programowaniu oraz informujące o stanie przekaźników. 

 
UWAGA: Po włączeniu zasilania, zabezpieczenie zapobiega zaprogramowaniu 

klawiatury przez następne 60 sekund. Po upłynięciu czasu, można rozpocząć pracę. 
UWAGA: Miganie pomarańczowej diody LED jest normalnym zjawiskiem w trybie 

spoczynku! 
 

Podstawowe programowanie klawiatury 
 

W przypadku większości instalacji, wystarczy wprowadzić pojedynczy kod użytkownika, 
jak wskazano poniżej. 

 
Wskazówka: Kod inżyniera musi być takiej samej długości, co kody użytkownika. 

Przykładowo: w przypadku stosowania 6-cyfrowego kodu inżyniera, kody użytkownika 
muszą być tej samej długości. 
 

Pełne programowanie klawiatury 
 

Wejście w tryb programowania.. 

 
 

Wyjście z trybu programowania.. 

 
 

Wprowadzenie nowego kodu INŻYNIERA… 
Najpierw należy przejść w tryb programowania, a następnie wprowadzić następującą sekwencję... 

CZERWONA w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych kodów i zablokowania wyjść. 

ZIELONA przy aktywnym wyjściu 1. 

CZERWONA przy aktywnym wyjściu 2. 

BIAŁA przy aktywnym wyjściu 3. 

SZYBKIE MIGANIE – Wprowadzony nieprawidłowy kod 
/ błąd. 
POWOLNE MIGANIE – w normalnym trybie spoczynku. 

Zapalona w trybie programowania. 

Zapalona po aktywacji przekaźnika 3. 

Urządzenie znajduje się teraz w trybie programowania. 
Pomarańczowa dioda LED na klawiaturze powinna stale się 
świecić. 0000 to domyślne hasło programistyczne. 

Jednostka powinna wyjść z trybu programowania, a 
pomarańczowa dioda LED powinna ponownie zacząć migać. 
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Wprowadzanie lub usuwanie nowych kodów użytkownika 
Istnieją 3 grupy kodów użytkownika. Grupa 10 odpowiada przekaźnikowi 1, grupa 20 - 
przekaźnikowi 2, a grupa 30 - 3. Poniżej przedstawiono czynność programowania. 

 
Przykład: Dodanie użytkownika 31 z kodem dostępu 5555 dla przekaźnika 2... 

2 0 2 0 3 5 55 5 #1

Group 2 Add code Location 31 Pin code 5555 Validate  
 
 
Programowanie czasów wyjścia i trybów przekaźników 

 
 

Usuwanie kodu użytkownika nie znając kodu... 

 
 

Usuwanie całej grupy kodów 

 
 

Programowanie nadrzędnych kodów użytkownika 
Kod nadrzędny użytkownika może aktywować dowolny z 3 przekaźników 

 
 

Przywracanie wartości domyślnych 
W trybie programowania możliwe jest wprowadzenie następującej sekwencji... 

 

Zastąpić ???? nowym kodem INŻYNIERA. 

Lokalizacja Kod 4-8 cyfr Zatwierdzenie 

10= kody przekaźnika 
1 (1000 dostępnych) 
20= kody przekaźnika 
2 (100 dostępnych) 
30= kody przekaźnika 
3 (100 dostępnych) 

2= dodanie kodu 
5= usunięcie 
kodu 

Lokalizacje pamięci 
000-999 dla przekaź. 1 
001-100 dla przekaź. 2 
001-100 dla przekaź. 3 Kod pin 4-8 cyfr Zatwierdzenie 

Zatwierdzenie Kod Pin 5555 Lokalizacja 31 Dodanie kodu Grupa

 

51=przekaźnik 1 
52=przekaźnik 2 
53=przekaźnik 3 

0 = włączenie/wyłączenie trybu przestawania 
1-99999 = sekund przełączenia chwilowego Zatwierdzenie 

10=przekaźnik 1 
20=przekaźnik 2 
30=przekaźnik 3 

Usunięcie kodu Zatwierdzenie Lokalizacja ID do usunięcia 

10=grupa przekaźnikowa 1 
20=grupa przekaźnikowa 2 
30=grupa przekaźnikowa 3 

Kod usunięcia 
nadrzędnego 

Zatwierdzenie 

Zatwierdzenie Kod 4-8 cyfr Lokalizacja 
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W przypadku zapomnienia kodu nadrzędnego... 
 

1) Podłączyć przycisk (lub przewód drutowy) na zacisku Wyjście i (-)GND.  
2) Odłączyć zasilanie na 1 minutę. 
3) Włączyć zasilanie. 
4) W przeciągu pierwszych 60 sekund wcisnąć jednokrotnie przycisk EG w celu włączenia funkcji. 
5) Wprowadzić następujący kod.. 

 
Klawiatura powinna znajdować się teraz w trybie programowania, w stanie gotowości do przyjęcia 
nowych danych. 
 

Obsługa klawiatury 
Stosowanie kodów standardowych... 
Po wyjściu z trybu programowania wystarczy wprowadzić kod użytkownika. 
 

Stosowanie nadrzędnych kodów użytkownika 

 
  

Aktywacja wyjścia 1 

Aktywacja wyjścia 2 

Aktywacja wyjścia 3 
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Obsługa domofonu w systemie Android 
Aplikacja Android może pracować w tle, w celu otrzymywania natychmiastowych połączeń lub - w 
celu oszczędzenia baterii - możliwe jest zamknięcie aplikacji, oraz korzystanie z usługi powiadomień 
Google PUSH w następujący sposób: 

                                
1. Dotknąć powiadomienie i, w 
razie konieczności, 
odblokować telefon. 

2. Odczekać kilka sekund aż 
aplikacja się uruchomi. 

3. Przesunąć palcem w celu 
odebrania po wyświetleniu 
ekranu dzwonienia. 

 

 

Zwiększyć/zmniejszyć 
głośność w telefonie 
 

Wcisnąć w celu 
mówienia, puścić 
w celu odsłuchania 
 

Wcisnąć w celu 
otwarcia 
drzwi/bramy 
 

Wcisnąć w celu 
wyświetlenia 
czasu rozmowy 
 

Kończenie 
połączenia 
 

Wcisnąć w celu 
wykonania zdjęcia 
osoby przed kamerą 
 

Wcisnąć w celu 
nagrania przekazu 
wideo 
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    Inne opcje... 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu ekranu 

domofonu - możliwe 
otwarcie bramy/drzwi.

 

Wcisnąć w celu 
wyjścia i zamknięcia 
aplikacji 
 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu 
zapisanych nagrań 
wideo 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu wykonanych 

zdjęć gości 
 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu ostatnich 32 zdjęć 
niewpuszczonych gości 
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Obsługa domofonu w telefonie iPhone 
Po przywołaniu telefonu przez domofon, należy odebrać połączenie i skorzystać z przedstawionych 
poniżej opcji.  
Uwaga: W przypadku telefonów Apple, w celu umożliwienia prawidłowego działania aplikacji 
konieczne jest zaakceptowanie i dopuszczenie powiadomienia. 
 
Z poziomu zablokowanego ekranu... 

                               
   1. Przesunąć palcem komunikat 2. Ekran wyświetlany po odblokowaniu 3. Przewinąć palcem w celu 

   odebrania. 

 
W celu odbioru połączenia, gdy ekran nie jest zablokowany należy wykonać co następuje... 

                                
1. Zaakceptować komunikat. 2. Wyświetli się następujący ekran. 3. Przewinąć palcem w celu 

     odebrania. 
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Po odebraniu połączenia, wyświetli się następujący ekran... 
 

 
 

Inne opcje użytkowe aplikacji... 
 
Istnieje możliwość podglądu bieżącego przekazu wideo z domofonu w dowolnym czasie, 
jak przedstawiono poniżej. 

       

Zwiększenie/zmn
iejszenie 

głośności w 
telefonie

 

Wcisnąć w celu 
wyciszenia

 

Wcisnąć w celu 
otwarcia 

drzwi/bramy

Wcisnąć w celu 
wyświetlenia czasu 
rozmowy 
 

Kończenie 
połączenia 
 

Wcisnąć w celu 
wykonania 
zdjęcia osoby 

Wcisnąć w celu 
nagrania 
przekazu wideo 

Wcisnąć w celu 
mówienia, 

puścić w celu 

Wcisnąć w celu 
podglądu ekranu 

domofonu / przycisk 
otwarcia 

bramy/drzwi. 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu zapisanych 
nagrań wideo 

Wcisnąć tutaj w celu 
podglądu wykonanych 

zdjęć gości 

Wcisnąć w celu podglądu 
ostatnich 32 obrazów 

niewpuszczonych 
odwiedzających 
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Rozwiązywanie problemów 
 
Szybkie sprawdzenie 
W przypadku, gdy Państwa domofon nie przywołuje telefonów, gdy występuje opóźnienie, lub gdy 
połączenie w ogóle nie następuje, możliwe jest dokonanie poniższego szybkiego sprawdzenia czy 
problem związany jest z montażem/warunkami lokalnymi, czy też z samym urządzeniem. Należy 
wykonać następujące kroki: 

 

 
Krok 1 
Wcisnąć i przytrzymać przycisk 
przywoływania na co najmniej 3 sekundy. 
Domofon wyda długi dźwięk i włączy tryb 
konfiguracyjny na okres 5 minut. 

 

 

 

Krok 2 
Wprowadzić ustawienia Wi-Fi w 
telefonie i podłączyć do sieci bell. 

   

 

 

Krok 6 
Wprowadzić następujące hasło 
DOMYŚLNE… 123456789 Hasło może 
być już zapamiętane w telefonie. 

   

 

 Krok 7 
Teraz należy otworzyć aplikację 
domofonu w telefonie. Domofon i 
telefon powinny być połączone ze sobą 
BEZPOŚREDNIO, wykazując status 
Online. 

   
Po uzyskaniu połączenia, należy wcisnąć wskazany przycisk w celu sprawdzenia 
sprawności przekazu wideo i audio.  

 

WAŻNE: W przypadku uzyskania przekazu wideo i audio, Państwa 

domofon jest sprawny, i prawdopodobnie nie jest on przyczyną problemu. 
Należy dokonać dalszych poniższych sprawdzeń i, w razie konieczności, 
skontaktować się z obsługą klienta. 
Jeśli wszystkie warunki sprawności do punktu 7 są spełnione, lecz urządzenie nie 
wykazuje statusu online, wówczas problem jest związany z konfiguracją. Należy 
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wyczyścić ustawienia domofonu w aplikacji, przywrócić ustawienie domyślne w 
domofonie wciskając i przytrzymując mikroprzełącznik resetowania (znajdujący się 
przy gnieździe LAN) na 3 sekundy, a następnie rozpocząć proces instalacji. 
 
 
Poniżej przedstawiono najczęstsze przyczyny niesprawności domofonu. 

1. Niestabilna sieć Wi-Fi, lub nadmierne obciążenie sieci. 
2. Zbyt długa odległość przesyłu, powodująca zaniki sygnału. 
3. Nadmiernie długi bieg przewodu zasilającego z adaptera 24V DC do domofonu, 
powodujący osłabienie zasięgu, bark przekazu wideo, długie czasy połączeń lub 
niestabilną pracę. 
4. Stosowanie zasilacza innego niż dostarczony z urządzeniem. Może to powodować 
uszkodzenie urządzenia. 
5. Stosowanie nieprawidłowych haseł na nieodpowiednich etapach konfiguracji. 
 
P: Urządzenie działa w domu, lecz nie działa przy bramie. 

O: Jest to spowodowane niedostatecznym zasięgiem sygnału lub zbyt cienkim i długim 
przewodem zasilającym. Prosimy odnieść się do zaleceń instalacyjnych w instrukcji. 
 
P: Urządzenie działało na pierwszym telefonie, lecz nie na drugim. 

O: Należy sprawdzić, czy do telefonów są przypisane różne nazwy użytkownika i hasła. 
 
P: Urządzenie działa w lokalnej sieci WiFi, lecz nie działa, gdy mój telefon korzysta 
z połączenia 3G lub 4G. 

O: Może to być spowodowane niską prędkością przesyłu danych (upload). Należy 
sprawdzić, czy prędkość przesyłu (upload) wynosi przynajmniej 1 mbit. 
O: Może to być spowodowane również ustawieniami zapory ogniowej w niektórych 
routerach lub sieciach. Problem można rozwiązać poprzez otwarcie portów dla kodu 
MAC domofonu lub - w przypadku połączenia kablowego - otwarcie portu dla adresu IP 
urządzenia. Porty zalecane do otwarcia to: 6806, 6809 i 9123, 9124. Zaleca się, by 
zostało to wykonane przez dostawcę usług sieciowych. Kod MAC urządzenia uzyskać 
można poprzez użycie narzędzia do aktualizacji oprogramowania dostępnego pod 
www.aesglobalonline.com/downloads.htm, lub poprzez skontaktowanie się ze wsparciem 
technicznym. 
 
P: Urządzenie wyłącza się na kilka minut po przełączeniu z połączenia WiFi na 
3G/4G.  

O: Jest to normalne zjawisko. Państwa telefon potrzebuje czasu na przesłanie nowej 
lokalizacji IP do serwera powiązanego z domofonem. 
 
P: Domofon działał prawidłowo, lecz przestał. 

O: Należy sprawdzić, czy domofon działa na innym telefonie. Jeśli tak, należy ponownie 
uruchomić aplikację w danym telefonie. 
O: Jeśli system nie działa prawidłowo na jakimkolwiek telefonie, należy ponownie 
uruchomić router lub rozdzielacz, odczekać 5 minut, po czym wykonać ponowną próbę. 
O: Sprawdzić, czy domofon jest zasilany (podświetlenie domofonu powinno się świecić). 
O: Sprawdzić, czy antena na bramie nie zarosła krzewami. 
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O: Wyłączyć domofon i włączyć z powrotem. Odczekać 5 minut, po czym sprawdzić, czy 
pracuje prawidłowo. 
 
P: W telefonach iPhone, czasami połączenie nie jest nawiązywane prawidłowo przy 

próbie odebrania lub kończy się przedwcześnie. 

O: Przejść do ustawień systemu w aplikacji i zwiększyć czas dzwonienia do przynajmniej 
45 sekund. 
 
 
P: W telefonie iPhone nie słyszę sygnału podczas przywoływania z poziomu 
domofonu. 

O: Sprawdzić, czy przełącznik wyciszenia w telefonie iPhone nie jest przełączony w 
pozycję wyciszenia i sprawdzić, czy głośność mediów ustawiona jest na odpowiednim 
poziomie. 
 
P: Domofon działa prawidłowo, lecz nie mogę uzyskać prawidłowej pracy zamka 
elektrycznego. 

O: Jeśli słychać klikanie przekaźnika domofonu podczas przełączania oraz w przypadku 

potwierdzenia sprawności przekaźnika multimetrem, należy uznać, iż problem nie jest 
związany z domofonem. Będzie on wynikał z nieprawidłowo wykonanych połączeń lub 
innych problemów z zamkiem. Zwracamy uwagę, iż producent domofonu nie jest w 
stanie przekazać dokładnych instrukcji w zakresie połączeń przewodowych drzwi lub 
zamków. Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnych instalatorów systemów 
dostępu. 
 
P: Domofon jest sprawny i umożliwia monitorowanie bramy, lecz po przywołaniu 
telefonu z poziomu domofonu aplikacja próbuje nawiązać połączenie, lecz 
wyświetla wyłącznie przycisk odświeżenia. 

O: Jest to spowodowane odmową przez router dostępu systemowi Predator do Państwa 
sieci. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku posesji komercyjnych, 
włączona jest zewnętrzna zapora ogniowa, która blokuje komunikację przychodzącą od 
Domofonu Predator, lecz będzie dopuszczać połączenia wychodzące do domofonu. 

Problem ten można rozwiązać poprzez otwarcie portów w routerze, w celu umożliwienia 
systemowi Predator komunikacji z siecią. Porty zalecane do otwarcia to: 6806, 6809 i 
9123, 9124. Zaleca się, by zostało to wykonane przez dostawcę usług sieciowych.  
 
Przed skontaktowaniem się z serwisem wsparcia w sprawie problemów z łącznością, 
zaleca się wykonanie następujących czynności: 
Wyłączyć i włączyć ponownie domofon, rozdzielacz, oraz stosowany telefon. Po 5 
minutach wykonać kolejną próbę. 
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Zmiany 
 

Wersja 
Części 
Górnej 

Wersja 
Panelu 

Wersja PCB Wersja 
oprogramowania 

Wersja iOS Wersja 
Android 

 1 V1.1 – 
Udoskonalenie 
wzmacniacza 
głośnika, 
skutkując 
zwiększeniem 
głośności. 

V3.24.4.12 – 
Domyślne ustawienie 
przekaźnika na 
normalnie rozwarty. 

V1.0 – 
Dodane 
dodatkowe 
dzwonki, 
domyślne 
ustawienie 
przekaźnika 
na 1 sekundę. 

V3.0 – Dodane 
personalizowane 
dzwonki, 
domyślne 
ustawienie 
przekaźnika na 1 
sekundę. 

 1  V4.3.12.20 – 
Migracja do 
komercyjnego 
systemu serwera 
push dla 
użytkowników 
iPhone. 

V1.4 – 
Zastąpienie 
dzwonkiem 
powiadomienia 
push w 
telefonach 
iPhone. 

V3.2 – 
Aktualizacja 
aplikacji dla wersji 
5.2 systemu 
Android  

 1    V3.3 – 
Aktualizacja 
skutkująca 
szybszym 
przełączaniem 
między Wi-Fi a 
3G/4G. Ponadto, 
zmniejszenie 
zużycia baterii. 

      

Nowa wersja PRO - od tego momentu 

 1 V1.1 - Bez zmian V4.3.12.39 – 
Optymalizacja pod 
kątem 
priorytetowości 
transmisji głosowej w 
sieci 3G. 

V1.0 – Nowy 
algorytm 
poprawiający 
transmisję 
głosową w 
sieci 3G. 

V1.0 – Nowy 
algorytm 
poprawiający 
transmisję 
głosową w sieci 
3G. 

 1  V4.5.12.11 – Nowe 
oprogramowanie 
jądra, zwiększające 
stabilność. 

V1.1 – 
Rozwiązanie 
błędów z 
biblioteką bazy 
danych w 
związku z 
problemem z 
serwerem 
Amazon. 

 

Usługa Google PUSH w telefonach Android - od tego momentu 

1.2.5 1 V1.1 V4.5.11-
12.24.20160726 
(Oprogramowanie 
PC przedstawiane 
jako 4.5.11.24) 
 – Nowe 
oprogramowanie 
umożliwiające 
powiadomienia 
PUSH w 
urządzeniach 
Android. 
 

 V4.5 – Utworzona 
aplikacja Predator 
PUSH, 
umożliwiająca 
stosowanie 
powiadomień 
Google PUSH, w 
celu 
oszczędności 
baterii. 
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