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Zawartość pudełka

elephant door™

mocowanie z taśmą

1 kabel micro USB
2 zapasowe taśmy do ponownego montażu
1 kluczyk do pierwszego uruchomienia
Cześć

5 zaproszeń dla sąsiadów
i indywidualny kod produktu
2

Pierwsze uruchomienie

1

Pobierz aplikację elephant.
Możesz to zrobić skanując QR kod.

2

Upewnij się, że Wi-Fi i Bluetooth
w smartfonie są włączone. Są niezbędne
do uruchomienia i korzystania
z aplikacji oraz urządzenia.
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Pierwsze uruchomienie

3

4

Uruchom aplikację i postępuj
zgodnie ze wskazówkami.

Zarejestruj się w aplikacji
i potwierdź wiadomość aktywacyjną,
którą otrzymasz na swój e-mail.
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By uruchomić urządzenie
potrzebujesz klucza pierwszego
uruchomienia. Włącznik
znajduje się w otworze, pod
spodem urządzenia.
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4

Aby uruchomić urządzenie
wciśnij przycisk. Usłyszysz
kliknięcie, a dioda urządzenia
zacznie mrugać na zielono
co 10 sekund.

Pierwsze uruchomienie
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Uwaga! Jeżeli podczas
pierwszego uruchomienia Twoje
urządzenie się nie włączy,
podłącz je do ładowania.

dla

By połączyć się z urządzeniem
zeskanuj w aplikacji kod QR, który
znajdziesz w opakowaniu. Możesz
też wpisać hasło ręcznie.
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By otrzymywać powiadomienia
o zdarzeniach połącz
urządzenie elephant door™
ze swoją siecią Wi-Fi.

Uruchom automatyczny test
urządzenia. Uwaga! W jego
trakcie usłyszysz pojedynczy
sygnał syreny alarmowej.

5

Pierwsze uruchomienie
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10

Ekran statusu urządzenia
oznacza, że jest ono
gotowe do montażu.

Miejsce montażu to
wewnętrzna strona
drzwi nad klamką.
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13

Przed zamontowaniem należy
wyczyścić i odtłuścić drzwi.

Odklej zewnętrzną warstwę
ochronną taśmy montażowej.

6

Pierwsze uruchomienie

14

15

3 cm

3 cm

90o

By urządzenie działało
prawidłowo, logo musi
znajdować się w pozycji
przedstawionej na obrazku.

Przyłóż urządzenie w odległości ok.
3 cm od bocznej i górnej krawędzi.
Przyciśnij i przytrzymaj 10 sekund.

16

17

Gotowe! Twoje mieszkanie
jest zabezpieczone.
Pamiętaj o włączaniu urządzenia.

Włączaj i wyłączaj
urządzenie za pomocą
aplikacji mobilnej.
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Kiedy elephant doorTM nie będzie
działał poprawnie

Gdy od drzwi
odpada farba.

Gdy zamontujesz go
od zewnętrznej strony
drzwi mieszkania.

Gdy drzwi
mają nierówną
powierzchnię.

Gdy drzwi
mają obicie.

Gdy zamontujesz go
w nieodpowiednim
miejscu na drzwiach.

8

Gdy drzwi są
niestabilne lub
mają luzy.

Korzystanie z urządzenia

Włącz urządzenie po
wyjściu z mieszkania.

Wyłącz urządzenie zanim
wejdziesz do mieszkania.

Twoi bliscy i zwierzaki mogą
swobodnie poruszać się
po mieszkaniu, gdy
elephant door™ jest włączony.

Jeżeli włączasz urządzenie
będąc w domu, pamiętaj
o wyłączeniu go przed wyjściem.
W przeciwnym razie sam
aktywujesz alarm.

9

Korzystanie z urządzenia

UWAGA! Żeby sterować
urządzeniem elephant door™ Twój
smartfon musi mieć włączoną
komunikację Bluetooth.

UWAGA! Żeby otrzymać
powiadomienie na smartfon
Twoje urządzenie elephant door™
musi być połączone z siecią
Wi-Fi, a Twój smartfon musi mieć
dostęp do sieci Internet.
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Ładowanie i bateria
1

2

1

Żeby zdjąć urządzenie do
ładowania upewnij się, że jest
w trybie czuwania, przechyl je
(1) i pociągnij (2).

Żeby założyć urządzenie
po naładowaniu przyłóż
je do mocowania
całą powierzchnią.

90o

Logo musi znajdować się
w pozycji przedstawionej
na obrazku.
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Ładowanie i bateria

Gdy stan baterii będzie niski,
dioda urządzenia zacznie
migać na czerwono i otrzymasz
powiadomienie z aplikacji.
Wówczas niezwłocznie podłącz
urządzenie do ładowania.

Aby naładować elephant door zdejmij
go z drzwi i podłącz do ładowarki.
W pełni naładowana bateria
działa do 40 dni.
Ładowanie rozładowanej baterii
może trwać do 8h.

Gdy urządzenie jest w pełni
naładowane, dioda świeci
stałym, białym światłem.

Podczas ładowania
nie można sterować
urządzeniem.

TM
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Ładowanie i bateria

10 cm

Zalecamy ładować urządzenie
poprzez gniazdko sieciowe.
Aby to zrobić potrzebujesz
adaptera sieciowego USB.
Możesz go kupić m.in. na:
www.elephantalarms.com/store

UWAGA!
Jeżeli ładujesz urządzenie przez
port USB komputera pamiętaj
o zachowaniu bezpiecznej
odległości (min. 10 cm).
Urządzenie zawiera silny
magnes i może uszkodzić dysk
twardy w Twoim komputerze.
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Jak działa elephant doorTM

Urządzenie wykrywa
i analizuje drgania drzwi.

Próba włamania jest
sygnalizowana krótkim
sygnałem syreny.

W momencie wykrycia
próby włamania otrzymasz
powiadomienie.

W aplikacji możesz powiadomić
kontakty o zdarzeniu SMS-em
lub zadzwonić na 112.
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Jak działa elephant doorTM

Urządzenie wykrywa
otwarcie drzwi.

Włamanie jest sygnalizowane
3-minutowym dźwiękiem syreny.

W momencie włamania
otrzymasz powiadomienie.

W aplikacji możesz zadzwonić
na 112 lub powiadomić kontakty
o zdarzeniu SMS-em.
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Demontaż i ponowny montaż

Aby zdjąć mocowanie z drzwi
przytrzymaj mocowanie jedną
ręką, a drugą ciągnij
za końcówkę taśmy.

Aby ponownie zamontować
urządzenie, wyczyść
powierzchnię mocowania,
przyklej taśmę, którą znajdziesz
w zestawie i postępuj zgodnie ze
wskazówkami od strony 4.
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Czego nie należy robić
z urządzeniem elephant doorTM

error error error_
error error_
error_

Zbliżać do komputerów
na mniej niż 10 cm
ze względu na
mocny magnes.

Otwierać i dokonywać
napraw.

Narażać na kontakt
z wodą.

Wrzucać do ognia.
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Wyrzucać do
śmietnika.

Sygnalizacja LED

Urządzenie w trybie detekcji
(włączone) - czujniki
i syrena aktywne.

Urządzenie w trybie czuwania
(wyłączone) - czujniki
i syrena nieaktywne.

Trwa ładowanie. Stałe
światło diody oznacza, że
bateria jest naładowana.

Podłącz urządzenie do
ładowania.
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Rozwiązywanie problemów
Zgubiłem kluczyk do
pierwszego uruchomienia:
• do pierwszego
uruchomienia możesz
użyć innego cienkiego
i sztywnego przedmiotu,
który zmieści się
w otworze i ma powyżej
1,5cm długości np.
spinacza
Nie mam QR kodu/nie
mam hasła do sparowania
urządzenia:
• upewnij się, że Twój
kod nie znajduje się
w opakowaniu
• jeśli go nie znalazłeś
skontaktuj się		
z nami na: service@
elephantalarms.com
w treści wiadomości
podając: imię, nazwisko
oraz numer seryjny
urządzenia (znajdziesz
go na naklejce z tyłu
urządzenia)

Moje urządzenie nie działa/
nie włącza się/dioda na
przodzie urządzenia
nie mruga):
• sprawdź czy Twoje
urządzenie na pewno jest
włączone: wciśnij przycisk
znajdujący się na spodzie
urządzenia, powinieneś
usłyszeć kliknięcie,
a dioda LED na przodzie
urządzenia powinna
zacząć mrugać co kilka
sekund
• urządzenie może być
rozładowane, podłącz
urządzenie do ładowania
Nie mogę sparować
(połączyć) mojego
urządzenia z aplikacją
mobilną:
• sprawdź czy w Twoim
smartfonie są włączone
Bluetooth i Wi-Fi
• sprawdź ustawienia
Bluetooth w swoim
smartfonie – czy nie
masz ustawionego trybu
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niewidoczności lub
blokady parowania
z nowymi urządzeniami
• sprawdź czy urządzenie
jest włączone (czy dioda
mruga co kilka sekund)
Nie mogę zeskanować kodu
QR w aplikacji:
• spróbuj ponownie
zeskanować kod QR przy
jasnym świetle
• wpisz ręcznie 20-znakowe
hasło urządzenia (duże
i małe znaki mają
znaczenie)
Mocowanie mojego
urządzenia nie trzyma się na
moich drzwiach:
• upewnij się, że miejsce
montażu na drzwiach
zostało odtłuszczone,
a drzwi spełniają wymogi
montażu
• zdejmij taśmę montażową
z mocowania i naklej jeden
z dwóch zapasowych
pasków taśm. Pamiętaj by

taśmę nakleić z tej samej
strony mocowania
Mój telefon przestał działać/
zgubiłem telefon i nie mogę
wyłączyć urządzenia i wejść
do domu. Co robić?
• skorzystaj z innego
smartfona, pobierz
aplikację i zaloguj się
na swoje konto. Będąc
w pobliżu urządzenia
będziesz miał możliwość
wyłączenia go i wejścia
do mieszkania nie
uruchamiając alarmu
Mój elephant door™ nie
jest widoczny w aplikacji/
Nie mogę sterować
urządzeniem:
• upewnij się, że Bluetooth
i Wi-Fi w Twoim smartfonie
są włączone
• upewnij się, że Twój
elephant door™ jest
włączony
• odśwież listę urządzeń
i odczekaj kilka sekund aż
urządzenie znów będzie
widoczne
• wyłącz aplikację
(z działania w tle)
i uruchom ją ponownie

Aplikacja nie działa na moim
smartfonie:
• odinstaluj aplikację
i zainstaluj ją ponownie
• jeżeli problemy się
powtarzają skontaktuj
się z nami na service@
elephantalarms.com
w treści wiadomości
podając: imię, nazwisko
numer seryjny urządzenia,
model smartfona		
i systemu operacyjnego
Moje urządzenie nie
wykrywa otwarcia drzwi/
urządzenie w trybie detekcji
nie reaguje:
• upewnij się, że urządzenie
jest włączone
• upewnij się, że urządzenie
jest w trybie detekcji (on)
• przeprowadź ponownie
test urządzenia w aplikacji
• jeżeli problem się
powtarza skontaktuj
się z nami na service@
elephantalarms.com
w treści wiadomości
podając: imię, nazwisko
oraz numer seryjny
urządzenia (znajdziesz
go na naklejce z tyłu
urządzenia)
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Moje urządzenie
samoczynnie uruchamia
alarm/pojawiają się
fałszywe alarmy:
• sprawdź czy Twoje
drzwi są stabilne i nie
mają luzów – duże luzy
na drzwiach mogą być
interpretowane jako
otwarcie drzwi
• upewnij się, że w trakcie
włączania urządzenia
znajdowało się ono
w docelowej pozycji na
drzwiach i nie znajdowało
się w ruchu lub w trakcie
drgań
• jeżeli problem się
powtarza skontaktuj
się z nami na service@
elephantalarms.com
w treści wiadomości
podając: imię, nazwisko
oraz numer seryjny
urządzenia (znajdziesz
go na naklejce z tyłu
urządzenia)
Nie mogę dodać
dodatkowego użytkownika
urządzenia:
• sprawdź czy w smartfonie
masz aktywną kartę SIM
• sprawdź czy użytkownik

dodatkowy ma pobraną
i uruchomioną aplikację
elephant w momencie
próby aktywacji
• dezaktywuj użytkownika
suwakiem i kliknij „zapisz”.
Następnie aktywuj
użytkownika i ponownie
kliknij „zapisz”.
Uwaga: użytkownik musi
mieć wtedy włączoną
aplikację elephant
Dlaczego nie otrzymuję
powiadomień w aplikacji?
• sprawdź czy Twoje
urządzenie połączyło się
z siecią Wi-Fi
• sprawdź czy masz
połączenie internetowe
w swoim smartfonie
• sprawdź czy		
w ustawieniach telefonu
powiadomienia od
elephant są włączone
Nie pamiętam hasła. Jak
ustawić nowe hasło?
• uruchom aplikację
elephant i wybierz
opcję logowania. Kliknij
przycisk „przypomnij
hasło” i wprowadź
swój adres email.

Następnie sprawdź swoją
skrzynkę email i kliknij
w otrzymany link by
ustawić nowe hasło
Co zrobić gdy wyjeżdżam na
dłuższy urlop (3 tygodnie)
i chcę by elephant door™
chronił moje mieszkanie?
• ze względów
bezpieczeństwa ktoś
z Twoich bliskich
powinien opiekować się
mieszkaniem podczas
Twojej nieobecności.
Osoba ta może
naładować urządzenie
podczas wizyty by
zapewnić dalszą
ochronę mieszkania.
Pamiętaj by na czas
swojej nieobecności
dodać tę osobę
jako „dodatkowego
użytkownika”, by mógł
włączyć i wyłączyć tryb
detekcji w urządzeniu
• aby Twoje mieszkanie
było bezpieczne podczas
Twojej nieobecności
zapoznaj się z poradami
w Elephant Safety Academy
ww.elephantalarms.com/
safetyacademy
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Bateria bardzo szybko
się rozładowuje (poniżej
2 tygodni działania):
• upewnij się, że
naładowałeś baterię do
końca – ładowanie mocno
rozładowanej baterii może
trwać nawet do 8 godzin
• sprawdź na innym
urządzeniu czy Twój
kabel ładujący na pewno
poprawnie ładuje baterię
Bateria urządzenia		
się nie ładuje:
• sprawdź na innym
urządzeniu czy Twój
kabel ładujący na pewno
poprawnie ładuje baterię
• skorzystaj z innego kabla
micro USB i sprawdź czy
urządzenie się ładuje.
Podczas ładowania
dioda LED mruga białym
światłem

Zasady korzystania
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
elephant door™ należy dokładnie zapoznać się z treścią informacji zawartych
w niniejszej instrukcji oraz
stosować się do wszystkich jej zaleceń. Zachowaj
instrukcję by móc zapoznać się z nią ponownie
w przyszłości.
Ostrzeżenie dotyczące
baterii
Urządzenie posiada wbudowaną baterię Litowo-Polimerową. Bateria ta
może być niebezpieczna
i spowodować poważne
uszkodzenia mienia, ciała,
a nawet śmierć. Użytkownik
akceptuje odpowiedzialność korzystania z baterii.
Za szkody wyrządzone
przez niewłaściwe korzystanie z baterii, jak również
za niewłaściwe korzystanie
z baterii (ładowanie, rozładowywanie, przechowywanie, itd.) odpowiedzialność
ponosi użytkownik. W przy-

padku wycieku płynu
z baterii należy unikać kontaktu ze skórą oraz oczami.
W przypadku kontaktu ze
skórą należy natychmiast
umyć ręce dużą ilością
wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami
należy płukać je dużą
ilością zimnej wody i bezzwłocznie skonsultować się
z lekarzem. Jeśli zauważysz
nietypowy zapach lub zaobserwujesz dym podczas
ładowania natychmiast
odłącz urządzenie od ładowarki. Aby uniknąć wycieku
z baterii: nie narażaj baterii
na silne wstrząsy, wibracje
i nie zanurzaj jej w płynach.
Nie otwieraj, nie próbuj
naprawiać ani deformować baterii. Nie poddawaj
baterii działaniu wysokich
temperatur oraz ognia. Nie
dotykaj styków baterii i nie
przykładaj do nich przewodników elektrycznych,
np. metalowych przedmiotów. Nie piłuj oraz nie
uszkadzaj baterii. Nigdy nie
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rozkładaj baterii. Jeśli bateria zostanie uszkodzona lub
rozerwana, użyj gumowych
rękawiczek by pozbierać jej
części. Unikaj wdychania
oparów, które mogą się pojawić. Nie wolno wyrzucać
baterii do śmietnika. W celu
utylizacji baterii należy
stosować się do obowiązujących przepisów i regulacji.
By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym
odbiorcą odpadów. Zużytą,
nieużywaną lub uszkodzoną
baterię należy składować
w miejscach specjalnie do
tego przeznaczonych. Chronić produkt przed wodą
i wilgocią. Aby ograniczyć
ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym,
należy chronić ten produkt
przed działaniem deszczu
oraz innymi rodzajami wilgoci.
Ładowanie baterii
Nie podłączaj Produktu do
innych urządzeń elektronicznych. Wejście micro

USB służy wyłącznie do
ładowania baterii urządzenia, jak również w celu
dokonania aktualizacji
oprogramowania urządzenia, w sytuacji gdyby
Producent zaoferował
bardziej aktualną wersję
oprogramowania. Nie
zaleca się ładowania urządzenia innym kablem niż
dostarczonym przez Producenta. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku ładowania baterii
kablem micro USB innym
niż dostarczonym przez
Producenta, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Podczas ładowania nie
wolno dotykać urządzenia
mokrymi rękami. Należy
odłączyć urządzenie od
ładowania jeśli kabel się
przegrzewa lub ulegnie
uszkodzeniu oraz jeśli
urządzenie zostanie poddane działaniu deszczu
lub innego płynu.
UWAGA! W trakcie ładowania urządzenie nie przeprowadza detekcji drgań
i otwarcia drzwi oraz nie
nawiązuje połączenia
z siecią Wi-Fi i smartfonem. Urządzenie podłą-

czone do ładowania nie
zapewnia ochrony oraz nie
można z niego korzystać.
Korzystanie z urządzenia
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
wewnątrz budynków w gospodarstwach domowych
i biurach. Nie jest przystosowane do używania
na zewnątrz budynków
oraz w warunkach przemysłowych. Produkt jest
przeznaczony do działania
w temperaturze od +5 o C
do +35 o C oraz wilgotności
od 20% do 60%. Produkt
jest przeznaczony wyłącznie do używania na
drzwiach zewnętrznych
jednoskrzydłowych lub
dwuskrzydłowych. Producent nie gwarantuje poprawnego działania urządzenia na innych rodzajach
drzwi, w tym zwłaszcza
przesuwnych, obrotowych,
otwieranych do góry.
Urządzenie należy czyścić
suchą szmatką o właściwościach antystatycznych.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą ani środkami
chemicznymi. Zabrania
się otwierania urządzenia
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i dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w jego
wnętrze przez użytkownika. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy,
które mogą być naprawiane przez użytkownika.
Otwarcie może stanowić
zagrożenie dla zdrowia.
Jedynie wyspecjalizowany
serwis Producenta może
dokonywać otwarcia urządzenia. Nie wolno rzucać,
kopać, uderzać, ściskać,
miażdżyć, łamać, rozbijać,
gryźć, połykać Produktu
ani jego części. Nie wolno
wyrzucać urządzenia do
śmietnika. Produkt zawiera
baterię Litowo-Polimerową oraz inne komponenty
elektroniczne, które należy składować w miejscach
specjalnie do tego przeznaczonych.
Informacje o falach
radiowych
Zakres częstotliwości,
w którym pracuje urządzenieradiowe: 2.4 GHz - 2.5
GHz. Maksymalna moc
częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje
urządzenie radiowe: 58 mW.

Prawidłowe pozbywanie
się urządzenia (zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego)
Ten znak znajdujący
się na urządzeniu,
opakowaniu lub
dołączonej do niego dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu
używania urządzenia nie
można wyrzucać ani samego urządzenia, ani jego
akcesoriów (np. ładowarki,
kabla USB) razem z innymi,
zwykłymi odpadami komunalnymi. Urządzenie oraz
jego akcesoria powinny być
w takiej sytuacji oddzielone
od innych odpadów oraz
przekazane do zatwierdzonego podmiotu prowadzącego utylizację i recykling
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dalsze informacje dotyczące utylizacji oraz recyklingu
urządzenia możesz uzyskać
w każdym urzędzie miasta
lub gminy, wyspecjalizowanych punktach zbiórki
odpadów oraz w sklepie,
w którym dokonano zakupu
urządzenia. Niezastosowanie się do powyższych
poleceń może mieć szko-

dliwy wpływ na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi.
Dlatego konieczne jest kontrolowane usuwanie odpadów, świadomy i odpowiedzialny recykling, a także
ponowne wykorzystywanie
materiałów.
Prawidłowe pozbywanie
się baterii, w którą wyposażone jest urządzenie
Produkt zawiera
baterię litowo-polimerową. Ten znak
znajdujący się na
baterii, instrukcji
obsługi urządzenia lub jego
opakowaniu oznacza, że
po zakończeniu używania
bateria, w którą wyposażone jest urządzenie, nie
może być wyrzucona razem
z innymi, zwykłymi odpadami komunalnymi. Bateria
powinna być w takiej sytuacji oddzielona od innych
odpadów oraz przekazana
do odpowiedniego punktu
przyjmującego zużyte baterie w ramach zorganizowanego, lokalnego systemu
bezpłatnego zbierana zużytych baterii. W przeciwnym
wypadku zużyta bateria
może zagrażać zdrowiu
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ludzkiemu lub środowisku
naturalnemu, które powinniśmy chronić.
Inne zagrożenia
Nie zbliżać do urządzeń
elektronicznych, zwłaszcza komputerów, dysków
twardych i smartfonów.
Zawiera silny magnes. Może
powodować trwałe uszkodzenie. Urządzenie może
być niebezpieczne dla osób
z wszczepionym sztucznym
rozrusznikiem serca. Zaleca
się szczególną ostrożność.
Urządzenie posiada wbudowaną syrenę alarmową
o znacznym natężeniu
dźwięku. Należy zachować
ostrożność podczas testowania i używania urządzenia. Bliski, długotrwały kontakt urządzenia z narządem
słuchu może powodować
dyskomfort, a nawet trwałe
uszkodzenie słuchu. Urządzenie posiada wbudowaną
diodę LED RGB. W zależności od stanu urządzenia
i jego baterii dioda może
wyświetlać różne kolory
oraz migać. Należy zachować ostrożność podczas
testowania i używania urządzenia przez osoby wraż-

liwe na światło oraz osoby
chore na epilepsję
Deklaracja zgodności
z dyrektywami Unii Europejskiej
Elephant Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że produkt
elephant door™ oraz jego
komponenty są zgodne
z dyrektywami:
a) 2014/53/UE (RED);
b) 2014/35/UE;
c) 2014/30/UE (EMC);
d) 2012/19/UE (WEEE);
e) 2011/65/UE (RoHS);
f) 2009/125/WE (ErP);
g) 2006/66/WE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem
internetowym:
www.elephantalarms.com
Dokumentacja techniczna
wymagana przez procedurę
oceny zgodności znajduje
się pod następującym
adresem:

Urządzenie zostało wyprodukowane z przeznaczeniem
do używania na terenie Unii
Europejskiej. Producent nie
gwarantuje zgodności z normami obowiązującymi poza
Unią Europejską.
elephant door™
Smart security system
Producent:
Elephant Sp. z o. o.
Wyprodukowano
w Unii Europejskiej
Kod Produktu: ED1.0
©2015 Elephant Sp. z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
App Store i iOS są znakami
towarowymi należącymi do
Apple Inc. zastrzeżonymi
w USA oraz innych krajach.
AndroidTM jest znakiem
towarowym należącym do
Google Inc.
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