
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

STEROWNIKA INTELIGENTNEGO BUDYNKU 

SMART-BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakup naszego sterownika systemu Inteligentnego Domu. Dołożyliśmy wszelkich starań, 

aby dostarczyć urządzenie najwyższej jakości, maksymalnie proste w obsłudze ale w najwyższym 

stopniu funkcjonalne. 

Przed rozpoczęciem montażu systemu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj ją aby móc 

do niej wrócić w przyszłości. 

Firma ELEKTROBIM gwarantuje niezawodne działanie systemu pod warunkiem użytkowania go zgodnie 

z niniejszą Instrukcją. 

Wszelkie samodzielne przeróbki urządzenia lub ingerencja w jego wnętrze osób nieuprawnionych przez 

nasz Serwis powodują utratę Gwarancji oraz mogą być przyczyną nieprawidłowego działania lub 

uszkodzenia sterownika i innych części składowych systemu. 

W zależności od operatora sieci komórkowej będącego dostawcą usług, użytkowanie systemu może się 

wiązać z użyciem danych komórkowych i naliczeniem opłat. 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

 

• Atrakcyjny design pasujący do każdego wnętrza 

• kompaktowa budowa - możliwy montaż na ścianie 

• Możliwość zarządzania pracą wszelkich urządzeń podłączonych do sterownika Smart-Bim. 

• Sterowanie oświetleniem, kontrolą dostępu, automatyką wjazdową, roletami, gniazdkami 

230V. 

• Prosta w obsłudze dedykowana aplikacja na systemy Android i iOS. 

• Możliwość tworzenia harmonogramów pracy dla pojedynczych urządzeń lub całych pokojów. 

• Możliwość zastosowania specjalnych czujników ruchu lub otwarcia drzwi/okien, w celu 

rozbudowania funkcjonalności systemu. 

• Sterowanie systemem za pomocą smartfona z każdego miejsca, w którym smartfon ma 

dostęp do sieci komórkowej (przynajmniej 2G). 

• Możliwość pracy jako pilot radiowy (do sterowania np. bramą wjazdową). 

 

PARAMETRY URZĄDZENIA 

 

• Napięcie zasilania: 5VDC 

• Maksymalny pomór prądu: 200mA 

• Obsługiwane częstotliwości: 300/315/330/433.92/868.35 MHz 

• Maksymalny zasięg sterowania radiowego: 100m 

• Procesor: ARM 32-bit 

• Temperatura pracy: -20°C ~ 70°C 

• Wymiary [szerokość]x[wysokość]x[głębokość]: 115 x 98 x 23 mm (bez anteny) 

 

• Aplikacja na smartfon - obsługiwane systemy: Android/iOS 

• Aplikacja na smartfon - język: angielski 



 

 

 

OPIS ZŁĄCZ I DIOD LED 

 

 

 

 

1 - wskaźnik zasilania 

2 - wskaźnik aktywnego trybu nauki kodów pilotów radiowych 

3 - wskaźnik alarmu 

4 - wskaźnik stanu sieci WiFi 

5 - przycisk konfiguracji sieci WiFi/reset 

6 - złącze anteny 

7 - złącze LAN 

8 - złącze USB 

9 - wejście zasilania (Micro USB) 

 

 

 

 

 

 

POBIERANIE ORAZ INSTALACJA APLIKACJI NA SMARTFONA 

Zeskanuj kod QR widoczny obok (potrzebne jest odpowiednie 

oprogramowanie zainstalowane w smartfonie). 

Otwórz odnośnik w przeglądarce, ściągnij i zainstaluj aplikację. 

W zależności od ustawień systemowych, smartfon może wyświetlić 

komunikat o zablokowaniu instalacji oprogramowania z 

niezaufanych źródeł i przerwać instalację. W takim przypadku 

wejdź w ustawienia systemu smartfona i zezwól na instalowanie 

aplikacji z nieznanych źródeł. Potem zainstaluj aplikację jeszcze raz. 

 

INSTALACJA STEROWNIKA INTELIGENTNEGO BUDYNKU SMART-BIM 

 

Sterownik Smart-Bim należy podłączyć do domowego routera za pomocą kabla sieciowego (można 

wykorzystać kabel dostarczony w zestawie). 

 

Utwórz konto w pobranej i zainstalowanej na smartfonie aplikacji. W tym celu wpisz w aplikacji swój 

adres e-mail oraz hasło. Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny - wpisz go w 

aplikacji. 

UWAGA. Mail z kodem może dojść z opóźnieniem lub trafić do folderu SPAM. Gdybyś nie znalazł maila 

w odebranych wiadomościach, odczekaj trochę czasu oraz sprawdź zawartość folderu SPAM w 

skrzynce pocztowej. 

 

Zarejestruj sterownik Smart-Bim w aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Smartfon musi być 

podłączony poprzez sieć WiFi do tego samego routera, do którego jest podłączony za pomocą kabla 

sterownik Smart-Bim. 

• Rejestracja manualna: Wybierz na stronie głównej aplikacji z prawego menu opcję "Add Hub", 

a następnie "New LAN hub". Poczekaj na pojawienie się huba na liście i wybierz go. 

• Rejestracja poprzez kod QR (np. gdy sterownik Smart-Bim jest już zarejestrowany na innym 

smartfonie): W smartfonie, w którym już jest zarejestrowany sterownik Smart-Bim wybierz z 

prawego menu opcję "Share hub" - zostanie wyświetlony kod QR. W smartfonie, w którym 

chcesz zarejestrować sterownik wybierz z prawego menu opcję "Add Hub", a następnie "Using 
hub" i zeskanuj kod QR wyślwietlony w drugim smartfonie (można także zeskanować kod QR 

naklejony na spodzie sterownika Smart-Bim). 

 

Odblokuj dostęp do wszystkich funkcji w aplikacji. Aby to zrobić otwórz lewe menu (ikonka "ludzika") i 

wybierz opcję "About us". Kliknij kilkakrotnie na środku ekranu. Aplikacja wyświetli komunikat o 

otwartym dostępie do wszystkich opcji. 

 

DODAWANIE URZĄDZEŃ DO APLIKACJI I STEROWNIKA SMART-BIM 

 

Dodawanie gniazd 230V: 
Aby dodać nowe urządzenie do sterownika Smart-Bim, wybierz z prawego menu opcję "Add 
Device", a następnie "Scan the QR Code or barcode" i zeskanuj kod naklejony na gniazdo 230V, 

które chcesz wpisać do sterownika. Dodane gniazdo pojawi się na liście na ekranie głównym 

aplikacji w smartfonie ("Two keys"). 



 

 

Wprowadź dodawane gniazdo w tryb parowania ze sterownikiem Smart-Bim (opis w instrukcji 

dołączonej do gniazda) a następnie naciśnij dowolny przycisk w utworzonym na liście dodawanym 

urządzeniu - dodawane gniazdo zostanie sparowane z aplikacją i sterownikiem Smart-Bim. 

 

Dodawanie inteligentnych włączników światła i przełączników roletowych: 
Wybierz z prawego menu opcję "Add Device", a następnie "Scan the QR Code or barcode" i 

zeskanuj kod naklejony pod szklanym panelem przednim na włącznik, który chcesz wpisać do 

sterownika. W przypadku dodawania włącznika światła, w aplikacji pojawi się nowy pilot o ilości 

przycisków równej dwukrotnej ilości kanałów wpisywanego włącznika (po dwa przyciski na kanał - 

jeden włącza, a drugi wyłącza kanał). 

 

Dodawanie czujników otwarcia drzwi/okien, czujek PIR (i innych kompatybilnych ze sterownikiem 
Smart-Bim): 

Aby dodać nowy czujnik do systemu, wybierz z prawego menu opcję "Learn Sensor". Wybierz 

rodzaj czujnika, który chcesz dodać, a następnie naciśnij przycisk "Start to study". Aplikacja 

przejdzie w tryb nauki czujników. Aktywuj czujnik, który chcesz dodać - zostanie on dodany do listy 

urządzeń w aplikacji. 

 

Dodawanie kamery IP: 
1. Naciśnij przycisk RESET na spodzie kamery do momentu aż usłyszysz głosowy komunikat o 

przywróceniu ustawień fabrycznych. Kamera wejdzie w tryb wyszukiwania sieci WiFi 

(sygnalizacja krótkimi dźwiękami w kilkusekundowych odstępach czasu). 

2. W aplikacji wybierz z prawego menu opcję "Add Camera". 

3. Wprowadź hasło do sieci WiFi routera, do którego jest podłączony sterownik Smart-Bim 

(kablem sieciowym lub poprzez WiFi) i kliknij przycisk "Next" (na dwóch kolejnych ekranach 

klikaj "Next"). 

4. Ustaw maksymalną głośność multimediów w telefonie i zbliż go do kamery. Telefon zacznie 

generować sygnał dźwiękowy, który musi odebrać kamera - przesyłane są do niej informacje 

na temat sieci, do której będzie podłączona. 

5. Gdy przesyłanie informacji o sieci zostanie zakończone, aplikacja w telefonie automatycznie 

przejdzie w tryb skanowania kodu QR. Zeskanuj kod QR naklejony na kamerę. Kamera zostanie 

dodana do listy urządzeń w aplikacji. 

 

Jeśli kamera ma już zapisane ustawienia sieci, w której ma pracować lub jest podłączona do routera 

kablem sieciowym, to zamiast wykonywać całą powyższą procedurę, wystarczy tylko wybrać z 

prawego menu opcję "Add Camera", a następnie kliknąć ikonę skanowania kodu QR - kamera 

zostanie od razu dodana do listy urządzeń. 

 

EDYTOWANIE NAZW/GRUPOWANIE/USUWANIE URZĄDZEŃ I CZUJNIKÓW 

 

Edytowanie nazwy urządzenia na liście: 
Aby zmienić nazwę urządzenia przytrzymaj ikonę urządzenia a następnie naciśnij przycisk "Define 
Device". Przejdź do opcji "Defined Device >" i uzupełnij pole "Location" (lokalizacja, np: korytarz, 

pokój, itp.) oraz "Device name" (nazwa urządzenia, np. czujnik drzwi wejściowych, włącznik światła 

salon, itp.). Zapisz ustawienia przyciskiem "Submit Update". 

 

Grupowanie urządzeń na liście: 
Wybierz z prawego menu opcję "Add Group" i wprowadź nazwę grupy w polu "group name". 

Rozwiń listę znajdującą się poniżej pola "group name" i zaznacz urządzenia, które chcesz dodać do 

 

 

tworzonej grupy. Zapisz grupę przyciskiem "Save". 

 

Usuwanie urządzeń z listy: 
Aby usunąć urządzenie z listy przytrzymaj ikonę urządzenia a następnie naciśnij przycisk "Delete 
Device" i potwierdź usunięcie przyciskiem "Delete". 

 

TWORZENIE HARMONOGRAMÓW I SCENARIUSZY DZIAŁANIA SYSTEMU 

 

Aby utworzyć harmonogram lub nowy scenariusz otwórz lewe menu (ikonka "ludzika") i wybierz opcję 

"Smart Scenes". 

 

Opcja "Timing" - tworzenie harmonogramu. Naciśnij ikonkę "Add" aby dodać nowy harmonogram. 

Wprowadź nazwę tworzonego harmonogramu w polu "Scene name". Wprowadź parametry 

harmonogramu: godzinę uruchamiania "Trigged time", powtarzanie "The number of repeat" oraz 

wybierz urządzenia, które mają być uruchamiane "Control device related". Utworzony 

harmonogram zatwierdź przyciskiem "Save". 

Aby aktywować (lub dezaktywować) utworzony harmonogram przytrzymaj jego ikonkę, a następnie 

wybierz opcję "Enable" (lub "Disable") i zatwierdź przyciskiem "Confirm". 

Aby edytować (lub usunąć) utworzony harmonogram przytrzymaj jego ikonkę, a następnie wybierz 

opcję "Modify" (lub "Delete") i zatwierdź przyciskiem "Confirm". 

 

Opcja "Smart scene" - tworzenie scenariusza działania systemu (np. po wyzwoleniu czujnika X 

uruchomienie urządzenia Y i Z). Naciśnij ikonkę "Add" aby dodać nowy scenariusz. Wprowadź 

nazwę tworzonego scenariusza w polu "Scene name". W polu "Trigger device" wybierz czujnik, 

który będzie włączać/wyłączać urządzenia wskazane w polu "Control device related". Utworzony 

scenariusz zatwierdź przyciskiem "Save". 

Aby aktywować (lub dezaktywować) utworzony scenariusz przytrzymaj jego ikonkę, a następnie 

wybierz opcję "Enable" (lub "Disable") i zatwierdź przyciskiem "Confirm". 

Aby edytować (lub usunąć) utworzony scenariusz przytrzymaj jego ikonkę, a następnie wybierz 

opcję "Modify" (lub "Delete") i zatwierdź przyciskiem "Confirm". 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZENIA 

 

• Urządzenie podłączaj tylko do sprawnej instalacji elektrycznej. 

• Zachowaj ostrożność przy podłączaniu urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem 

elektrycznym. 

• Do podłączania sterownika używaj tylko sprawnych przewodów z odpowiednimi wtyczkami 

• Przed włączeniem zasilania upewnij się, że nie ma błędów w podłączeniach. Uszkodzenia 

powstałe na skutek błędnego montażu i podłączenia automatycznie kasują gwarancję. 

• Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki. NIE POLEWAJ go wodą lub innymi 

cieczami.  

• Ustaw sterownik w takim miejscu aby zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła w celu 

jego chłodzenia. 

• Nie wyłamuj anteny WiFi, nie wyginaj jej bardziej niż na to pozwala jej zawias. 

 


