
SPIS TREŚCI

integracja sterownikow BleBox z

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową 

www.blebox.eu 
lub wyślij email na adres info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

Amazon Alexa jest wirtualnym asystentem głosowym, powszech-

nie znanym pod skróconą nazwą "Alexa". Umożliwia ona inter- 

akcję głosową, odtwarzanie muzyki, tworzenie list zadań, 

ustawianie budzików, odtwarzanie podcastów oraz posiada 

szereg innych funkcji. Alexa pozwala także na sterowanie 

wieloma inteligentnymi urządzeniami uzupełniając system 

automatyki domowej. Użytkownicy mogą rozszerzyć funkcjonal-

ności Alexy poprzez instalowanie rozszerzeń zwanych "skill", 

wydawanych przez różne zewnętrzne firmy. Niniejsza instrukcja 

wyjaśnia jak podłączyć system automatyki domowej BleBox z asy- 

stentem Alexa, dzięki czemu możliwe będzie głosowe sterowanie 

urządzeniami.
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Wymagania

Aplikacja Amazon Alexa

Sterowniki BleBox muszą zostać odpowiednio skonfigurowane 

tak, aby działały poprawnie zarówno z sieci lokalnej jak i z do- 

wolnego miejsca na świecie (zdalny dostęp włączony). Zapoz- 

naj się z instrukcją wBox (instrukcja szybkiej instalacji) i przeko-

naj się jak łatwo skonfigurujesz sterowniki.

Po skonfigurowaniu sterowników sprawdź czy jesteś zalogo-

wany do aplikacji wBox oraz czy sterowniki działają spoza sieci 

lokalnej. W tym celu wyłącz połączenie WiFi w telefonie, na- 

stępnie korzystając z transferu danych mobilnych sprawdź czy 

wciąż możesz sterować sterownikami. Pamiętaj, że wyłączenie 

opcji "Zdalny dostęp" w ustawieniach sterownika nie pozwoli 

na jego współpracę z systemem Alexa.

Pamiętaj, że Alexa rozróżnia jedynie polecenia w niektórych 

językach - nawet w przypadku języka angielskiego istotne jest 

wybranie pomiędzy angielskim amerykańskim a brytyjskim. 

Sprawdź listę dostępnych języków w dokumentacji Alexy 

dostępnej na stronie internetowej firmy Amazon. W dniu 

wydania niniejszej instrukcji, język polski nie jest dostępny,  

stąd dalsza część instrukcji opiera się na aplikacji w języku 

angielskim.

co najmniej jeden sterownik BleBox z oprogramowaniem 

firmware w wersji minimum 0.9xx, skonfigurowane tak, aby 

możliwe było sterowanie zdalne (tj. spoza sieci lokalnej)                

z poziomu aplikacji wBox (zdalny dostęp włączony)

najnowsze wersje aplikacji wBox i Amazon Alexa zainstalowa-

ne na smartfonie

język telefonu ustawiony na język który Alexa rozumie (np. US 

/ UK English)

stabilne połączenie z Internetem (zarówno w sterowniku jak       

i w smartfonie)

1 Otwórz aplikację Amazon Alexa i zaloguj się. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta użytkownika, utwórz je podążając za kolejny-

mi krokami kreatora.
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Po zalogowaniu pojawi się kreator ustawień, pomiń go.2

Wybierz swoje konto i wypełnij formularz. Następnie przyznaj aplikacji Alexa wszystkie wymagane uprawienia. W efekcie 

powinien wyświetlić się ekran powitalny.
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Skill BleBox

1 W lewym górnym menu wybierz "Skills & Games", a następnie w prawym górnym rogu kliknij w ikonę wyszukiwania i wpisz 

"BleBox". Wybierz "skill".

2 Kliknik w przycisk "Enable to use", wyświetli się ekran logowania do µPortalu. Zaloguj się używając loginu i hasła do systemu 

BleBox. W efekcie powinien wyświetlić się ekran informujący o pomyślnym powiązaniu kont BleBox i Alexa.

10:35 10:35 10:35 10:35
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Urządzenia inteligentnego domu muszą zostać wykryte - kliknij przycisk "Discover devices" i poczekaj aż aplikacja 

zsynchronizuje urządzenia.

3

Kliknij przycisk "Devices" na głównym ekranie aplikacji, a następnie "All devices", aby wyświetlić listę wszystkich swoich 

urządzeń. Możliwe jest ręczne sterowanie i edycja urządzeń. Aby poznać wszystkie możliwości Alexy, zapoznaj się z do- 

kumentacją dostępną na stronie internetowej firmy Amazon.
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Pierwsze użycie

1 Aby sprawdzić czy sterowanie głosowe poprzez asystenta Alexa działa poprawnie, wciśnij środkowy przycisk z dolnego 

menu aplikacji - spowoduje to włączenie systemu rozpoznawania głosu. W przypadku pierwszego użycia należy przyznać 

aplikacji stosowne uprawnienia dostępu klikając w przycisk "Allow", a następnie wypowiedzieć komendę.

Przykładowe polecenia:

„Alexa, turn on
Kitchen light” 

lub
„Alexa, turn off
Kitchen light”

„Alexa, raise 
Living room shutter” 

lub
„Alexa, lower 

Living room shutter”

„Alexa, turn on 
Living room shutter” 

lub
„Alexa, turn off 

Living room shutter”

„Alexa, increase 
Bedside lamp” 

lub
„Alexa, decrease 

Bedside lamp”

gdzie ‘Kitchen light’ to sterownik switchBox

gdzie ‘Living room shutter’ jest skalibrowanym
sterownikiem shutterBox

gdzie ‘Living room shutter’ jest dowolnym 
sterownikiem shutterBox

gdzie ‘Bedside lamp’ jest sterownikeim wLightBoxS
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