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OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI
Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji, aby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu lub 
wyrządzenia szkód dla środowiska.

Nie demontować, instalować lub naprawiać samodzielnie 
produktu.

Przed usunięciem monitora należy wyjąć baterie i usunąć je 
do właściwego miejsca usuwania.

Nie umieszczać produktu w pobliżu gorących lub wilgotnych 
miejsc.
Nie umieszczać monitora głównego w pobliżu innych 
urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą one zakłócać 
zasięg połączenia WiFi.
Do czyszczenia produktu nie wolno używać wody, 
rozpuszczalników lub detergentów na bazie olejów.
Nie podłączać innych urządzeń podczas używania produktu.

Podczas nagrywania nie odłączać karty Micro SD, ponieważ 
może być to przyczyną utraty danych.

Do czyszczenia produktu należy używać suchej szmatki, aby 
nie dopuścić zwarcia lub porażenia prądem elektrycznym.
Jeżeli produkt generuje dziwne dźwięki, zapach lub dym 
należy natychmiast wyłączyć zasilanie, a następnie 
skontaktować się z serwisem technicznym.
Zapewnić, aby do wnętrza produktu nie przedostawały się 
obce substancje.
Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub ciepła.
Instalować produkt w płaskim i stabilnym miejscu.
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1. Opis obsługi
    1.1 Ekran główny
Dotknij ekranu w dowolnym miejscu w trybie czuwania (ekran wyłączony). Na ekranie 
głównym zostaną wyświetlone następujące opcje:

Od lewej do prawej:

- Panel. Połączenie z panelem zewnętrznym w celu wyświetlenia obrazu z kamery 
(automatyczne uruchomienie)

- Zdjęcie. Przeglądanie zdjęć. Czerwona kulka określa liczbę zdjęć, które nie zostały 
jeszcze otworzone.

- Wideo. Przeglądanie filmów wideo. Czerwona kulka określa liczbę filmów wideo, 
które nie zostały jeszcze otworzone.

- Domofon. Połączenia z innymi monitorami w budynku (jeżeli dotyczy).

- Tryb czuwania. Wyłączenie ekranu (tryb czuwania).

. Ekran wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności.

. Przesunięcie ekranu głównego od prawej do lewej umożliwia wyświetlenie ekranu 
stawień. 
. Naciśnięcie strzałki w dół na ekranie głównym umożliwia uzyskanie dostępu do 
menu szybkich czynności:
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Włączanie/wyłączanie trybu "Nie 
przeszkadzać"

Włączanie/wyłączanie funkcji WiFi 
(tylko monitor główny)

Automatyczne wykonywanie zdjęć (*)

Automatyczne rejestrowanie filmów 
wideo (musi być włożona karta SD) (*)

Funkcja jest wyłączona (ikona 
nagrywania [record] jest szara) (*). 
Wartość domyślna.

(*) Prosimy zapoznać się z oficjalnym sprostowaniem dotyczącym tej funkcjonalności.
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  1.2 Połączenie osoby odwiedzającej

Gdy wykonywane jest połączenie z panelu zewnętrznego, na ekranie głównym przez 30 
sekund wyświetlane jest zdjęcie osoby odwiedzającej. Naciśnij ikonę [Talk], aby rozpocząć 
rozmowę z osobą odwiedzającą. Naciśnięcie ikony [Home] umożliwia zakończenie rozmowy.

 Opcje

Wykonywanie zdjęć (*) Nagrywanie filmu wideo z 
dźwiękiem (15”) (*)

Wyciszenie mikrofonu Rozmowa

Zwolnienie zamka 
elektrycznego

Otworzenie drzwi 
automatycznych

Regulacja parametrów 
wyświetlacza 
(jasność/kolor/kontrast)  
i głośności (dźwięk dzwonka 
i dźwięk rozmowy) i 
blokowanie czasów aktywacji.

Powrót do ekranu głównego

Uwaga:

• Regulacja głośności umożliwia regulowanie głośności dźwięku dzwonka, gdy audio 
nie jest podłączone i głośności dźwięku rozmowy, gdy audio jest włączone.

• Można także nagrać film wideo lub wykonać zdjęcie ze stacji drzwiowej w sposób 
automatyczny w zależności od ustawień systemu.

(*) Prosimy zapoznać się z oficjalnym sprostowaniem dotyczącym tej funkcjonalności.
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1.3 Multimedia

1.3.1 Przechowywanie zdjęć i filmów wideo

Po włożeniu karty Micro SD monitor będzie rejestrować zdjęcia i filmy wideo. jeżeli karta 
Micro SD nie zostanie włożona monitor będzie rejestrował i zapisywał obrazy tylko w 
pamięci wewnętrznej.
Maksymalna pojemność: Karta Micro SD 1000 zdjęć 128 filmów wideo (w zależności od 
pojemności karty SD)
Pamięć wewnętrzna: 100 zdjęć
Gdy pamięć zostanie w całości zapełniona, najnowsze zdjęcie/film wideo automatycznie 
nadpisze najstarsze zdjęcie/film wideo.

      1.3.2 Przeglądanie zdjęć i filmów wideo

Naciśnij ikonę zdjęcia lub filmu wideo na ekranie głównym. Ikona zdjęcia/filmu wideo z 
czerwonym kółkiem oznacza, że zdjęcie/film wideo nie był jeszcze otwierany. Można 
bezpośrednio nacisnąć odpowiednią ikonę, aby przeglądać zdjęcia/filmy wideo.

Pomiędzy zdjęciami/filmami wideo można poruszać się za pomocą strzałek. Można 
także kasować zdjęcia/filmy wideo (ikona kosza na śmieci).

Uwaga:

• Przed użyciem kartę Micro SD należy sformatować na monitorze.

• Karta Micro SD nie wchodzi w zakres dostawy.

      1.3.3 Kasowanie zdjęć i filmów wideo

Naciśnij ikonę zdjęcia lub filmu wideo na ekranie głównym. Zdjęcia/filmy wideo można 
kasować poprzez naciśnięcie ikony kosza na śmieci, wybranie określonego zdjęcia/
filmu wideo i ponowne naciśnięcie ikony kosza na śmieci. Istnieje możliwość skasowania 
wszystkich zdjęć/filmów wideo na ekranie poprzez wybranie ikony ekranu i naciśnięcie 
ikony kosza na śmieci. Monitor automatycznie kasuje zdjęcia i filmy wideo starsze niż 30 
dni. Aby włączyć tą funkcję należy aktywować ikonę w lewym górnym rogu [Kosz na śmieci].
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        1.4 Funkcja domofonu

Naciśnij ikonę domofonu na ekranie głównym, wybierz monitor, z którym chcesz się połączyć, 
a następnie naciśnij ikonę połączenia, aby rozpocząć połączenie.  Gdy monitor odbierze 
połączenie, można rozpocząć rozmowę. Na tym ekranie można regulować głośność 
rozmowy i dzwonka dla domofonu.

Istnieje możliwość wykonania połączenia ze wszystkimi monitorami poprzez wybranie opcji 
ALL (wszystkie) jako monitora docelowego. Pierwszy monitor, który odbierze połączenie 
rozpocznie także rozmowę i będzie nawiązywał połączenia z innymi monitorami.

 1.5 Ustawienia

 Aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień należy przesunąć ekran główny. 

• Na ekranie ustawień [WiFi] można włączyć lub wyłączyć funkcję WiFi oraz ustawić 
opóźnienie przekierowywania połączenia dla monitora. Można także zresetować 
połączenie WiFi. W tym menu wyświetlany jest także identyfikator SSID WiFi oraz moc 
sygnału, a także połączenie z Internetem (! oznacza brak połączenia z Internetem).
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• Na ekranie ustawień [Melody] (Melodia) można ustawić melodię dzwonka dla panelu, 
domofonu i dzwonka przy drzwiach.

• Na ekranie ustawień [DND] (Nie przeszkadzać) można włączyć/wyłączyć funkcję "Nie 
przeszkadzać" oraz ustawić zakres czasu dla tej funkcji. 
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 *To ustawienie posiada niższy priorytet niż ustawienia wykonane z menu szybkich 
czynności.

• Na ekranie ustawień [Address] (Adres) można włączyć lub wyłączyć funkcję [Intercom 
Receive Enable] (Odbieranie połączeń domofonowych) oraz ustawić adres monitora: 
ext1 lub ext2. Adresy poszczególnych monitorów w sieci nie mogą się powtarzać.

• Na ekranie ustawień [Language] (Język) można ustawić język obsługi monitora.

• Na ekranie ustawień [Time] (Czas) można ustawić ręcznie datę i godzinę dla monitora 
oraz wybrać format daty. Datę i godzinę można ustawiać także bezpośrednio z 
aplikacji.
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• Na ekranie ustawień [Memory] (Pamięć) można usunąć wszystkie zdjęcia lub filmy 
wideo zapisane na karcie Micro SD lub w pamięci wewnętrznej, skopiować wszystkie 
obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę Micro SD oraz sformatować kartę Micro SD.

• Na ekranie ustawień [Reset]] (Resetowanie) można przywrócić fabryczne ustawienia 
systemu (za wyjątkiem daty i godziny oraz adres domofonu). Zdjęcia i filmy wideo nie 
zostaną usunięte.

           1.5.1 Funkcja WiFi (dostępna tylko na monitorze głównym)

Monitor może działać jako punkt dostępowy dla sieci WiFi łączący się z ruterem WiFi w 
mieszkaniu. Ustawienia WiFi można wykonywać za pomocą aplikacji WAY-FI dostępnej 
do pobrania ze sklepu Google Play (Android) i Apple Store (iOS). W tym celu należy 
wyszukać aplikację ‘WAY-FI’ lub ‘Fermax’.
Monitor główny odpowiada za przekierowywanie połączeń z panelu do sparowanych 
smartfonów przy użyciu połączenia internetowego z routerem w mieszkaniu. Smartfony 
muszą posiadać zainstalowaną aplikację WAY-FI App i należy je wcześniej sparować z 
systemem.
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  1.5.2 Parowanie ze smartfonem.

Podłącz monitor do routera w mieszkaniu i sparuj pierwszy smartfon.
1. Wybierz opcję “WiFi factory setting” (Ustawienia fabryczne WiFi), aby połączy monitor 
z routerem w mieszkaniu. Czynność ta zresetuje wszelkie poprzednie połączenia WiFi. 
Zresetowany zostanie także kod PIN dla szyfrowania połączenia.

2. Monitor utworzy punkt dostępowy z identyfikatorem SSID (UIDXXXXX). Wyświetlana 
będzie ikona i AP.

3. Aplikacja iOS: podłącz smartfona do sieci WIFI utworzonej przez monitor (UIDXXXX).
    Aplikacja Android: nie ma potrzeby podłączania do tej siei WIFI, sieć WIFI musi być 
tylko włączona.

4. Otwórz aplikację «WAY-FI», naciśnij ikonę “+” i wybierz opcję “New Device” (Nowe 
urządzenie)

5. Aplikacja iOS: wprowadź nazwę SSID domowej sieci WIFI oraz hasło, a następnie 
naciśnij Next (Dalej).
   Aplikacja Android: wybierz poprawny identyfikator UID monitora i naciśnij Next (Dalej), 
wybierz z listy domowa sieć WIFI i wprowadź hasło, naciśnij Next (Dalej).

6. Odczekaj chwilę do zakończenia konfiguracji (około 60 sekund).

7. Możesz ustawić nazwę mieszkania (urządzenia). Hasło można ustawić później.

8. Sprawdź w menu ustawień WiFi, czy monitor jest połączony z routerem. Musi być 
wyświetlana nazwa* SSID i moc sygnału.
*nazwa jest ograniczona do 10 znaków. Litery są wyświetlane jako małe litery, a symbole 
specjalne jako ‘*’.

9. Możesz sprawdzić jakość połączenia dotykając prostokąta.

 System iOS
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 System Android

1 2 3

4 5 6

1 2 3
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Uwaga:
• Podczas konfiguracji sieci WiFi na smartfonie, jeżeli prowadzone zostanie niepoprawne 

hasło, należy zresetować ustawienia WiFi na monitorze i powtórzyć cały proces;
• Router domowy musi być podłączony do Internetu, aby przekierowywać połączenia z 

panelu do sparowanych smartfonów lub ze smartfona do panelu.
• Aby zapewnić normalne połączenie wszystkie zezwolenia wymagane przez aplikację 

«WAY-FI» muszą być dozwolone.
• Identyfikator UID monitora jest unikalny i umożliwia współdzielenie połączenia z innymi 

osobami;
• Jeżeli urządzenie jest podłączane po raz pierwszy, może dojść do awarii połączenia i 

wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy; w takim przypadku należy ponownie 
przeprowadzić procedurę podłączania;

• Smartfony Android: jeżeli aplikacja zostanie zamknięta lub smartfon zostanie 
zablokowany, nie będzie można odbierać połączeń w trakcie jednej minuty lub 
połączenia będą opóźnianie w czasie.

Parowanie dodatkowych smartfonów

1. Otwórz aplikację «WAY-FI» na innym smartfonie, kliknij ikonę “+” i wybierz opcję “Device 
connected to network” (Urządzenie podłączone do sieci). Monitor nie musi być dostępny w 
menu ustawień WIFI.

2. Wybierz opcję “Online Device” (Urządzenie online), gdy smartfon jest podłączony do tej 
samej sieci WiFi jak monitor. Następnie wybierz określony monitor za pomocą identyfikatora 
UID.

3. Wybierz opcję “Manual Adding” (Dodawanie ręczne), jeżeli smartfon jest podłączony do 
innej sieci WIFI lub sieci 4G (nie domowej).  Wprowadź identyfikator UID monitora (wyświe-
tlany w menu ustawień WIFI) lub zeskanuj kod QR umieszczony w tylnej części monitora. 

4. Możesz zmienić nazwę urządzenia (dom). Hasło można zmienić później.

4 5 6
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Uwaga:
• Nie ma ograniczeń odnośnie liczby sparowanych smartfonów z jednym monitorem. 
• Jedna aplikacja może odbierać połączenia z kilku domów. W tym celu należy 

sparować smartfon każdym mieszkaniem.

        1.5.3 Konfigurowanie aplikacji na smartfona

1. Wybierz urządzenie i przejdź do ekranu monitora. Aplikacja będzie wyświetlać obraz z 
panelu.
2. Naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu (koło).

     

Opcje (od góry do dołu):
- Informacje o urządzeniu. Możesz zmienić nazwę urządzenia (mieszkanie) i hasło. 

Hasło jest kodem identyfikacyjnym dla aplikacji dla uzyskiwania dostępu do panelu. 
Nie wolno zmieniać nazwy użytkownika.

- Zmień hasło. Hasło domyślne: ‘1234’. Używane dla zabezpieczania dostępu do pa-
nelu i aktywacji zamka. Zmieć hasło, aby zabezpieczyć dostęp z innych sparowa-
nych smartfonów, np. jeżeli zostało wydane tymczasowe zezwolenie dla znajome-
go. Hasło należy także zmienić w poprzedniej opcji (Informacje o urządzeniu). Hasło 
można resetować w ustawieniach WiFi, opcja "WiFi reset" (Resetowanie WiFi).

- Domofon. Można wybrać tryb głośnomówiący lub tryb "Naciśnij, aby rozmawiać". 
Podczas rozmowy dla drugiego trybu ikona mikrofonu musi być wciśnięta na ekranie 
połączenia.

- Tryb podglądu. Ta opcja służy do wybierania domyślnej jakości wideo dla połączenia 
z panelem (zarówno dla odbierania połączenia i uzyskiwania połączenia z panelem 
z aplikacji). 
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Opcje: Wysoka jakość (25 klatek na sekundę), niska jakość (10 klatek na sekundę), 
obraz nieruchomy. Ważne jest, aby ustawić niską jakość podczas używania sieci 
4G do łączenia się z panelem ze względu na wysokie zużycie danych podczas 
takiej transmisji.

- Numer zamka. Można wybrać (2) dla włączania lub (1) dla włączania drzwi auto-
matycznych.

- Konfiguracja WiFi. Można zmienić sieć WiFi, z którą ma łączyć monitor główny w 
przypadku używania kilku monitorów.

- Odbieranie połączenia. Możliwość włączania lub wyłączania odbierania połączenia 
z panelu. Można wyłączyć dla trybu "Nie przeszkadzać". Należy upewnić się, czy 
ta opcja jest włączona w przypadku odbierania połączeń z panelu.

- Wersja oprogramowania układowego. Wyświetla aktualną wersję oprogramowania 
układowego na monitorze i określa, czy dostępna jest aktualizacja. Powiadomienie 
o dostępności nowego oprogramowania układowego jest wskazywane przez czer-
woną kropkę na ikonie ustawień. UWAGA: podczas aktualizacji oprogramowania 
układowego jest bardzo ważne, aby zasilanie monitora było włączone. W przeciw-
nym wypadku można uszkodzić monitor.

- Czas synchronizacji. Ustawia datę i godzinę dla monitora na podstawie daty i go-
dziny smartfona.

- Usuń. Usuwa urządzenie (mieszkanie) z aplikacji. Jest to wymagane w przypadku 
powtarzania procesu przypisywania sieci WiFi do monitora.

 1.6 Odbieranie połączenia na smartfonie

W aplikacji iOS połączenie jest odbierane poprzez naciśnięcie powiadomienia za wyjąt-
kiem sytuacji, gdy aplikacja jest otwarta. Należy nacisnąć powiadomienie, aby otworzyć 
aplikację i uzyskać dostęp do ekranu powiadomień. Powiadomienie generuje długi sy-
gnał dźwiękowy połączenia. odbieranie powiadomień należy skonfigurować dla aplikacji 
Way-Fi zgodnie z poniższymi opcjami:
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W aplikacji Android odebranie połączenia otwiera bezpośrednio aplikację. 

** Dla niektórych smartfonów Android, jeżeli aplikacja jest zamknięta a smartfon 
zablokowany, nie można odbierać połączeń. Jest to spowodowane tym, że smartfon 
pozostawia aplikację w trybie wyłączenia. Zaleca się nie wyłączać aplikacji, ale 
pozostawić ja działającą w tle.

Gdy aplikacja zostanie otworzona, wyświetlany jest ekran podglądu obrazu z panelu. 
Słyszalny jest także dźwięk z panelu. Aby włączyć dźwięk z aplikacji na panelu należy 
nacisnąć ikonę mikrofonu. W przypadku gdy na ekranie wyświetlany jest błąd połączenia, 
nowe połączenie można nawiązać poprzez naciśnięcie ikony odtwarzania.

      
Podgląd obrazu                     Błąd połączenia

Opcje:

Ponowne połączenie
Rejestracja filmu wideo 
(bez limitu czasu). 
Dźwięk tylko z panelu. (*)

Włączenie/wyłączenie 
wyciszenia głośnika Wykonywanie zdjęć (*)

Aktywowanie zamka Wyświetlanie 
pełnoekranowe

Włączenie/wyłączenie 
dźwięku z aplikacji na 
panelu

zakończenie rozmowy
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 (*) Zdjęcia i filmy wideo można rejestrować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wyświetlanie pełnoekranowe

Otwarcie drzwi Należy wprowadzić kod PIN (domyślnie 1234), a następnie wybrać ikonę zamka.

Uwaga:
•  Gdy w telefonie komórkowym zostanie zmieniona karta SIM należy zrestartować 

“Alerty połączeń", aby telefon odbierał połączenia w sposób normalny.

  1.7 Automatyczne uruchamianie z aplikacji

Jeżeli zachodzi potrzeba połączenia się z panelem w celu wyświetlenia obrazu z kamery, 
należy otworzyć aplikację i dotknąć obraz wyświetlany na ekranie. Istnieje możliwość 
automatycznego uruchamiania w przypadku czas rozmowy upłynął, a zachodzi potrzeba 
kontynuowania rozmowy.

  1.8 Opóźnienie w przekierowywaniu połączenia

Na ekranie ustawień [WiFi] wybierz opcję “Call forwarding latency” (Opóźnienie 
przekierowywania połączeń), aby ustawić czas opóźnienia dla przekierowania połączenia. 
Można wybrać opcję ‘off’, która oznacza, że przekierowywanie połączeń jest wyłączone. 
Wartości numeryczne określają opóźnienie w sekundach zanim połączenie zostanie 
przekierowane (0 - natychmiast).
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              2. Usuwanie usterek

•	 Połączenia nie są odbierane. Postępować według poniższej instrukcji:
o Upewnić się, czy monitor jest podłączony do Internetu. Jednym ze sposo-

bów jest połączenie się z aplikacji z panelem naciskając obraz urządze-
nia. Smartfon musi posiadać wyłączoną funkcję WiFi i łączyć się z Inter-
netem poprzez siec 3G/4G; w przeciwnym wypadku połączenie dobywa 
się poprzez lokalną sieć WiFi. W przypadku braku połączenia, można 
postępować następująco: przejść do menu WiFi. W menu musi być wy-
świetlana poprawna nazwa SSID i moc sygnału. Symbol "!" oznacza brak 
połączenia z Internetem. W takim przypadku należy sprawdzić router.

o Można także za pomocą aplikacji sprawdzić rejestr monitora na serwerze.
o 

Kolor zielony oznacza, że monitor jest zarejestrowany poprawnie, kolor szary 
oznacza, że monitor nie jest podłączony. W takim przypadku należy sprawdzić 
połączenie internetowe monitora oraz szybkość sieci WiFi i połączenia 
internetowego używając do tego komercyjnej aplikacji dla smartfona.
o Upewnić się, czy przełącznik ‘Call Reception’ (Odbieranie połączenia) jest 

włączony w aplikacji (kolor szary). Test połączenia można przeprowadzić 
w ustawieniach połączenia (6.5.3). Jeżeli przełącznik jest włączony, moż-
na go wyłączyć i włączyć ponownie i następnie sprawdzić połączenie.

o jeżeli w dalszym ciągu nie można odbierać połączeń, należy wyłączyć 
aplikację i otworzyć ją ponownie.

•	 Jak regulować głośność sygnału dzwonka połączenia.
o Na monitorze należy włączyć funkcję automatycznego uruchamiania i na-

cisnąć opcję ustawień; ikona dzwonka określa aktualną głośność sygnału 
dzwonka połączenia.

o Na smartfonie należy zmieniać głośność zgodnie instrukcjami w podręcz-
niku obsługi.

•	 Po wyjściu z mieszkania nie mogę odbierać połączeń. Jest to normalna sytuacja, 
ponieważ aplikacja aktualizuje serwer co jedną minutę. Jeżeli zmianie ulegnie łącz-
ność smartfona (z sieci WiFi do sieci 3G/4G lub z jednej sieci WiFi do innej) smart-
fon posiada różne punkty kontaktowe do odbierania połączeń i muszą one zostać 
zaktualizowane.  
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•	 Gdy monitor jest włączony, nie mogę odbierać połączeń. Jest to normalne, ponie-
waż monitor musi łączyć się z routerem WiFi i trwa to zwykle jedną minutę.

•	 Czy mogę używać wzmacniaczy WiFi? Tak, wzmacniacze sieci WiFi są niezbędne, 
gdy monitor odbiera słaby sygnał WiFi.

•	 Jak wyłączyć smartfon, aby odbierał połączenia. Dostępne są trzy różne sposoby:
o W ustawieniach aplikacji należy wyłączyć funkcję odbierania połączeń.
o Zmienić kod PIN na jednym ze smartfonów. Pozostałe smartfony nie będą 

odbierać połączeń.
•	 Jak mogę kontynuować odbieranie połączeń, jeżeli jeden z użytkowników zmienił 

kod PIN bez mojej zgody? Postępować w następujący sposób:
o usunąć urządzenie z aplikacji (menu ustawień).
o Rozpocząć proces parowania od początku:

	 Zresetować ustawienia WiFi w opcji ustawień WiFi monitora.
	 Dodać nowe urządzenie.
	 Połączyć się ponownie z routerem WiFi. 

o Spowoduje to zresetowanie kodu PIN do wartości domyślnej (1234). Póź-
niej można zmienić kod PIN.

 
3. Oficjalne sprostowanie
•	 Komunikacja audio/wideo może nie funkcjonować na niektórych smartfonach. Ak-

tualnie wymagane są wersje systemu Android 5.1 lub nowsze i systemu iOS 9 lub 
nowsze. Tablety i urządzenia iPad nie są obsługiwane.

•	 Usługa przekierowywania połączenia oferowana w aplikacji zapewnia zdalne inte-
rakcje z monitorem poprzez sieć Internet (WiFi lub transmisja danych 3G/4G). W 
takim przypadku prawidłowa wydajność i integracja pomiędzy monitorem a aplika-
cją może zależeć od następujących czynników: 

o Jakość sygnału internetowego. Sygnał internetowy nie może być zakłóca-
ny w żadnej chwili podczas połączenia.

o Umowa z ISP na uzyskiwanie dostępu do sieci Internet poprzez router 
użytkownika. Wymagana jest minimalna szybkość transmisji 1 MB dla wy-
syłania danych.

o Typ łączności na smartfonie. Wymagana jest minimalna szybkość trans-
misji 1 MB dla pobierania danych.

Jeżeli jeden z tych 3 czynników nie jest spełniony, Fermax Electronica nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie sprzętu. 

•	 Produkt obsługuje transmisje strumieniowe VoIP, dlatego należy zapewnić, aby 
sieć transmisji komórkowej smartfona i połączenie ISP z Internetem nie blokowały 
transmisji strumieniowej.

•	 Gdy smartfon przełącza się z jednej sieci WIFI do innej lub z sieci WIFI do sieci 
3G/4G lub vice versa lub z sieci 3G/4G do sieci WIFI odbieranie połączenia ulega 
zakłóceniu na czas jednej minuty. W przypadku trwającej komunikacji z panelem 
taka komunikacja zostanie zakłócona.

•	 Niektóre smartfony Android blokują aplikację, gdy pracuje w tle i smartfon zostaje 
zablokowany (wyłączony ekran). Aby zminimalizować ten problem należy upewnić 
się, czy opcja oszczędzania energii dla aplikacji WiFi została wyłączona.
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•	 W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące rejestracji zdjęć lub fil-
mów wideo osób odwiedzających poprzez system rejestracji obrazu na panelu 
zewnętrznym (przepisy ochrony danych osobowych). Niektóre kraje dopuszcza-
ją automatyczną rejestrację obrazu do celów identyfikacji, ale zabraniają ręcznej 
rejestracji obrazu. W innych krajach zabronione są oba sposoby rejestracji ob-
razu. Niektóre kraje dopuszczają przechowywanie zdjęć i filmów wideo w ogra-
niczonym czasie. Zestaw WiFi umożliwia automatyczne i ręczne rejestrowanie 
obrazu. W zależności od kraju, w którym używany jest ten zestaw lub aplikacja 
Way-Fi należy włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej rejestracji obrazu i/
lub funkcję ręcznej rejestracji obrazu oraz uruchomić funkcję automatyczne-
go kasowania obrazu. Użytkownik ponowi pełną odpowiedzialność za przepro-
wadzenie powyższych czynności. Fermax Electronica nie będzie ponosić żad-
nej odpowiedzialności za zdjęcia lub filmy wideo zarejestrowane przez system.

•	 Aplikacja nie jest przeznaczona do współpracy z samochodowymi zestawami 
głośnomówiącymi, ale może być obsługiwana przez zestawy niektórych marek.

     4. Deklaracja zgodności

Niniejszym, FERMAX ELECTRONICA S.A.U. oświadcza, że produkt jest zgodny z 
Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie 
internetowej: https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-
13-declarations-of-conformity.html

Lista częstotliwości pasma używanych przez produkt:
2412- 2442- 2462-2472 MHz dla 802.11b/g/n(HT20)

Maksymalna transmitowana moc częstotliwości radiowej: 12,86 dBm (19,32mW)

FERMAX ELECTRONICA S.A.U.
Av. Tres Cruces 133.
46017 – Valencia
HISZPANIA

Informacje podane w tym dokumencie mogą być przedmiotem zmian bez uprzedniego 
powiadomienie z powodu ulepszania produktu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 

treści i jego weryfikacji. 


