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1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne!
•Przed montażem lub użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
• Jeśli produkt instalowany jest na rzecz osób trzecich, należy pamiętać o pozostawieniu
użytkownikowi końcowemu niniejszej instrukcji obsługi lub jej kopii.
Uwaga:
• Demontaż poszczególnych elementów powinien być wykonany wyłącznie przez
wykwalifikowanego technika.
Środki bezpieczeństwa:
• Dla bezpiecznej eksploatacji systemu, instalatorzy, użytkownicy oraz technicy powinni
przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.
• W stosownych przypadkach poszczególne elementy zostały oznaczone ostrzeżeniami
oraz znakami ostrzegawczymi.
• Instalację należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju (NFC 15-100
we Francji).
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2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Stacja
zewnętrzna

2.
Akumulator

3 • Uchwyt
do nachylenia
w poziomie

4 • Taśma
dwustronna

32 Gb

6 • Karta Micro SD (już
włożona na swoje miejsce)

5 • 2 kable do
sterowania bramą

7 • Kabel USB

8 • Komplet śrub (3 kołki
rozporowe, 3 wkręty ścienne,
3 czarne śruby mocujące do
nachylonego uchwytu, 2 czarne
śruby do sterowania bramą,
śruba zabezpieczająca z
kluczem)

Aby w pełni korzystać ze stacji zewnętrznej IP, zalecamy skonfigurować ją przed ostateczną
instalacją. W tym celu należy wykonać test na stole.
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3. PREZENTACJA
Czujnik zmierzchu

(zapewnia świecenie
diod IR w ciemności)

Obiektyw kamery

(nieruchomy,
bez możliwości
nachylenia)

Przedni
panel stacji
zewnętrznej

Czujnik
obecności
531034

Oświetlenie
podczerwone
(niewidoczne)
identyfikuje gościa
z odległości 1 metra
Głośnik
Przycisk wywołania

Mikrofon

Przycisk resetowania

531034

531034

Kod QR
instalacji

531034

Miejsce na
kartę micro SD

Śruba zabezpieczająca przed kradzieżą

Sterowanie
styk bezpotencjałowy
(napęd)
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Komora baterii (wcisnąć
baterię aż do zatrzaśnięcia
występu mocującego)

Aby w pełni korzystać ze stacji zewnętrznej IP, zalecamy skonfigurować ją przed ostateczną
instalacją. Minimalne wymagania systemowe Android (5.0 lub nowszy) i Apple (IOS 10.3 lub
nowszy). W tym celu należy wykonać test na stole.
Uwaga: Radzimy nie naciskać przycisku wywołania przed zamontowaniem akumulatora.

4. KONFIGURACJA WI-FI
Uwaga: Działa tylko w sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
Ładować akumulator przez co najmniej 5 godzin przez montażem stacji zewnętrznej
(używając dołączonego kabla USB).

32 Gb

A

B

C

A. Odkręć śrubę zabezpieczającą, aby odsłonić przód.
B. Do rejestrowania (przejścia, wykrywanie ruchów), wymagana jest obecność karty micro
SD (dołączonej i już zamontowanej).
Jeżeli karta została wyjęta, należy podnieść gumową osłonę z boku stacji zewnętrznej i
wsunąć kartę micro SD (zwrócić uwagę na kierunek).
C. Włóż akumulator (uważaj na kierunek, najpierw po stronie wtyku micro USB) aż do
zatrzaśnięcia występu mocującego.
Informacja: Przycisk wywołania miga na czerwono. W innym wypadku nacisnąć przycisk
resetowania na 10 sekund.
E. Uwaga: Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, która będzie używana przez stację
zewnętrzną.
F. Pobierz i zainstaluj aplikację Philips WelcomeHome z App Store / Google Play (zaznacz
wszystkie zgody).
G. Utwórz konto. Kliknij „s'inscrire” (zarejestruj się) w prawym dolnym rogu i wypełnij
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wymagane pola. Pamiętaj o wypełnieniu captcha.
Zatwierdź „s’inscrire” (zarejestruj się).

H. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem utworzenia konta, zweryfikuj otrzymany link (uwaga:
sprawdź folder „spam” lub „wiadomości-śmieci” w swojej skrzynce).
Wróć do aplikacji i kliknij „ok”, następnie „connexion” (Połączenie).

I. Na stronie głównej naciśnij
„ajouter un appareil” (dodaj urządzenie), a następnie kliknij
ikonę kodu QR i zeskanuj kod CQ z boku stacji zewnętrznej
(zaznacz wszystkie wymagane zgody).
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J. Jeżeli telefon nie może zeskanować kodu, możesz wykonać rejestrację ręcznie.
Na stronie głównej naciśnij
„ajouter un appareil” (dodaj urządzenie), wybierz PHILIPS,
następnie PHILIPS WelcomeHome i „par choix” (z wyboru).

K. Kliknij ikonę stacji zewnętrznej i wpisz UID panelu LECS-(6 cyfr)-(7 liter). Pamiętaj o
myślnikach!

L. Nazwa sieci wyświetla się automatycznie (należy sprawdzić, czy jest to sieć
bezprzewodowa 2,4 GHz).
Wpisz hasło do sieci WiFi.
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M. Jeżeli stacja zewnętrzna nie miga już na czerwono, wykonaj resetowanie.
Naciśnij „Suivant” (Dalej), telefon emituje serię wysokich dźwięków.
Umieść telefon z boku stacji zewnętrznej (sprawdź, czy głośność telefonu nie jest zbyt
niska).

Stacja zewnętrzna miga na niebiesko, zapala się na stałe, a następnie gaśnie.
N. Nazwij swoje urządzenie i wybierz typ wiadomości, jaki chcesz otrzymywać.
Uwaga: Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienie o uruchomionym alarmie, musisz wybrać
baner „notification d’alerte” (powiadomienie alarmowe) i zdefiniować rodzaj wiadomości,
klikając „
”.
Bez tych informacji nie będziesz otrzymywać powiadomień lub e-maili o alarmach w swoim
telefonie.
Uwaga: Tryb wykrywania ruchu znacznie skraca czas pracy baterii.
Jeśli nie interesuje Cię wykrywanie obecności, pomiń ten etap, „validant” (zatwierdzając)
w pierwszym oknie.

Wybierz pomieszczenie, które będzie połączone z wideofonem, „
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” zapewnia szereg

możliwości.

O. Instalacja jest zakończona, naciśnij „fermer” (zamknij).
Możesz obejrzeć obraz wideo ze stacji zewnętrznej, naciskając ikonę stacji.
Uwaga: aplikacja zawiera kilka stron, przesuń ekran telefonu w poziomie, aby znaleźć tę
ikonę
(zezwój na dostęp do mikrofonu).

Aby zakończyć wizualizację, zamknij aplikację lub po prostu cofnij się w Androidzie albo
kliknij dwukrotnie obraz w IOS.
Uwaga: Smartfon otrzyma pierwsze powiadomienia po upływie kilku godzin (czas
aktualizacji serwera).
Niektóre wyjaśnienia dotyczące korzystania z aplikacji można znaleźć w punkcie 9
„Ustawienia zaawansowane” instrukcji do pobrania na stronie www.philips.com.
Jeżeli chcesz skonfigurować inny telefon z tą samą stacją zewnętrzną, masz 2 możliwości:
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- W przypadku stałego dostępu: pobierz aplikację Philips WelcomeHome w
nowym telefonie i zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła do konta głównego.
- W przypadku tymczasowego dostępu: zalecamy samodzielne utworzenie
nowego użytkownika. Procedura została opisana w rozdziale 9 „Ustawienia
zaawansowane” kompletnej instrukcji do pobrania na stronie www.philips.com.

5. RESETOWANIE
W przypadku błędu lub konieczności resetowania stacji zewnętrznej, naciśnij czarny
przycisk (obok karty micro SD) na około 10 sekund, a następnie powtórz procedurę od
etapu I.
Migający czerwony przycisk wywołania wskazuje, że resetowanie się powiodło.

6. INSTALACJA I OKABLOWANIE
Przed ostatecznym zamontowaniem stacji zewnętrznej zalecamy przeprowadzenie testu w
celu sprawdzenia połączenia Wi-Fi.
Jeżeli stacja łączy się z siecią Wi-Fi, możesz przejść do końcowej instalacji.
W przypadku instalacji stacji poza zasięgiem modemu, może być konieczne użycie
zewnętrznego punktu dostępu.
Ważne: Nie ustawiać kamery bezpośrednio w kierunku słońca lub innych odbijających
światło powierzchni.
Wskazówka: Zaleca się ułożenie kabli sterujących automatyką bramy w osłonie w celu ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub działaniem czynników atmosferycznych.

Etap 1. : Stację zewnętrzną należy zamontować na wysokości około 1,6 m
(pamiętaj, aby podłączyć przewody kontroli dostępu w danym wypadku).

Możesz:
- Użyć dostarczonej taśmy dwustronnej. Powierzchnia przyklejenia musi być idealnie
gładka i czysta.
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- Przykręcić panel bezpośrednio do ściany.

- W razie potrzeby możesz użyć poziomego, odchylanego uchwytu.

WelcomeEye / Link / V1
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Uwaga: Pamiętaj o ewentualnym podłączeniu sterowania napędu (styk bezpotencjałowy z
tyłu) przed zamocowaniem stacji zewnętrznej.
Użyj dołączonych 2 śrub.
Ważne: Sterowanie to styk bezpotencjałowy. Możesz podłączyć go bezpośrednio do
sterowania automatyki bramy.
W przypadku elektrozaczepu lub zamka elektrycznego należy doprowadzić sterowanie do
pomocniczego i przewodowego źródła zasilania.
Uwaga: w tym przypadku należy przewidzieć zamek elektryczny lub elektrozaczep z
pamięcią. Sterowanie trwa mniej niż sekundę.
Etap 2. : Włóż akumulator (uważaj na kierunek, najpierw po stronie wtyku micro USB) aż do
zatrzaśnięcia występu mocującego.

Etap 3. : Sprawdź obecność karty micro SD, jeżeli nie zrobiłeś tego podczas testu na stole.

32 Gb
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Etap 4. : Załóż panel przedni, najpierw część górną (A), a później dolną (B). Na koniec
przykręć dołączoną śrubę zabezpieczającą (C).

A

B

C

Etap 5. : Stacja zewnętrzna jest przeznaczona do użycia na zewnątrz. Unikaj jednak montażu
silikonowej uszczelki ochronnej, która może uniemożliwić otwarcie panelu przedniego
w celu naładowania akumulatora, zamiast tego zamontuj osłonę przeciwsłoneczną lub
daszek, aby uniknąć spływania wody deszczowej po ścianie lub filarze.

7. SPOSÓB UŻYCIA
A. Naciśnięcie przycisku wywołania stacji zewnętrznej zapewnia połączenie z urządzeniem
mobilnym lub wysłanie powiadomienia. Pamiętaj, aby zezwolić na połączenia lub
powiadomienia z Philips WelcomeHome w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Informacja: Aby uniknąć nadmiernego zużycia baterii, liczba powiadomień na smartfonach
jest ograniczona do 10 połączeń dziennie.
B. Po zaakceptowaniu połączenia możesz zobaczyć gościa i odpowiedzieć mu.
Jeśli mikrofon nie uruchomi się, naciśnij logo mikrofonu.

WelcomeEye / Link / V1
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Należy pamiętać, że wystarczy tylko jedno naciśnięcie, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon,
głośnik i sterowanie otwarciem.
Włączenie mikrofonu umożliwia komunikację z gościem.
Po wyłączeniu mikrofonu Twój gość już Cię nie słyszy.
Dźwięk po stronie gościa jest włączony.
Dźwięk po stronie gościa jest wyłączony.
Sterowanie automatyką bramy.
Aby zakończyć połączenie, zamknij aplikację lub po prostu cofnij się w Androidzie albo
kliknij dwukrotnie obraz w IOS.
W przypadku konieczności naładowania akumulatora należy zdjąć przedni panel, aby
uzyskać dostęp do akumulatora. Ładuj co najmniej 5 godzin za pomocą dołączonego kabla
USB.

8. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
1–

Pozwala na dostęp do menu głównego, a zatem:
(jeśli towarzyszy mu liczba, oznacza wizyty pod nieobecność domownika
lub wykrycia, jeżeli tryb jest włączony)
- Do Twojego konta
-

umożliwia wylogowanie się

- Do dziennika powiadomień. Czerwona liczba wskazuje ilość.
Dostęp do obrazów wideo został wyjaśniony w rozdziale
„Wykrywania,
powiadomienia, zarejestrowane obrazy wideo, tryb cichy”
- Do Twoich grup urządzeń, usług i scenariuszy
- Do pomocy (FAQ, skontaktuj się z nami, sugestie, informacje)
- Do ustawień (szczegóły poniżej)
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Ustawienia zaawansowane aplikacji umożliwiają dostęp do:
- ustawień ogólnych trybu wyświetlania (tryb
wyświetlania, częstotliwość obrazów wideo, a także
czas trwania obrazu wideo);
- listy użytkowników;
- listy pomieszczeń utworzonych w skomunikowanym
otoczeniu
(możesz zmienić nazwę pomieszczenia, zmienić tło,
usunąć pomieszczenie);
- listy urządzeń zarządzanych przez Philips
WelcomeHome
(możesz zmienić nazwę urządzenia, zmienić
pomieszczenie, usunąć urządzenie);
- listy grup w skomunikowanym otoczeniu;
- listy scenariuszy;
- usług: nieużywane;
- listy powiązanych kont (np. Philips Hue).

2–

Umożliwia zarządzanie skrótami

Kliknij „

”i„

”, aby utworzyć tabelę zbiorczą skrótów.

WelcomeEye / Link / V1
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Wybierz format i nazwij swoją konfigurację.
Etap 1

Etap 2

Etap 3

Kliknij jedno z pól i wybierz skróty, które chcesz powiązać z tym polem.
Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Wróć, aby wyjść z trybu edycji. Konfiguracja jest zakończona.
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3–

Umożliwia dokończenie instalacji

- Dodanie pomieszczenia do inteligentnego domu
- Dodanie urządzenia
WelcomeHome

obsługiwanego

przez

Philips

- Dodanie grupy urządzeń (oświetlenie itd.)
- Dodanie scenariusza
- Usługa: nieużywana
- Dodanie użytkownika

A – Aby dodać pomieszczenie (maksymalnie 6), kliknij „
kliknij obraz, aby dodać zdjęcie.

Uwaga:
Zdjęcie
powinno przekraczać 10 MB i powinno być w formacie jpg.
Jeśli robisz zdjęcie telefonem, wybierz niską rozdzielczość.
Zbyt duży obraz znacznie spowolni Twoją aplikację.

”, nazwij swoje pomieszczenie,

n

i

e

Zatwierdź.
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Wczytywanie obrazu jest sygnalizowane przez niebieską linię i powinno być prawie
natychmiastowe, w innym wypadku zmniejsz rozmiar obrazu.

Po powrocie do głównego widoku przesuń ekran telefonu od lewej do prawej, pojawi się
nowe pomieszczenie.
B – Aby dodać urządzenie: patrz Rozdział 9. KOMPATYBILNE PRODUKTY.
C – Aby dodać grupę, musisz określić typ urządzenia i nacisnąć „suivant” (dalej).
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Wybierz urządzenia, które chcesz dodać do grupy i zatwierdź, naciskając „suivant” (dalej).

Nazwij grupę i zatwierdź, naciskając „Créer ” (Utwórz).
D – Aby dodać scenariusz, musisz określić: element uruchamiający, działanie i element
uruchamiany.
Można zaprogramować do 10 scenariuszy.
W naszym przykładzie postanowiliśmy zapalić żarówkę Philips Hue, gdy gość dzwoni ze
stacji zewnętrznej wideofonu LINK.
Uwaga: Przed zaprogramowaniem scenariusza wszystkie urządzenia muszą być zapisane
i obsługiwane w aplikacji Philips WelcomeHome (patrz rozdział 9. KOMPATYBILNE
PRODUKTY).
Kliknij „Ajouter une action” (Dodaj działanie), „Appareil” (Urządzenie), a następnie wybierz
pomieszczenie, w którym znajduje się dane urządzenie. Zatwierdź urządzenie.
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Wybierz czynność, jaką ma wykonać urządzenie i naciśnij „suivant” (dalej).

Teraz zaprogramujemy element uruchamiający.
Kliknij „Ajouter un déclencheur” (Dodaj element uruchamiający), „Appareil” (Urządzenie),
a następnie wybierz pomieszczenie, w którym znajduje się dane urządzenie. Zatwierdź
urządzenie.
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Wybierz tryb uruchomienia, „suivant” (dalej) i nazwij swój scenariusz. Wybierz
pomieszczenie, w którym pojawi się skrót scenariusza, „validez” (zatwierdź).

Leksykon działań lub elementów uruchamiających stacji zewnętrznej:
Nawiązanie połączenia: element uruchamiający - Połączenie ze stacji zewnętrznej uruchamia działanie
Zatrzymanie trwającego połączenia: Działanie – zatrzymuje połączenie ze stacji
zewnętrznej
Odpowiadanie: Działanie – automatycznie uruchamia rozmowę
Zakończenie rozmowy: Działanie – Zatrzymuje rozmowę
Uruchomienie: Działanie – uruchamia sterowanie otwarciem
Wykrywanie: Element uruchamiający – wykrywanie uruchamia działanie
E – Aby dodać tymczasowego użytkownika (w innym telefonie) musisz wpisać prawidłowy
adres e-mail i wybrać hasło.
Uwaga: Adres e-mail nie może już być podany przez innych użytkowników Philips
WelcomeHome.
Inny użytkownik powinien pobrać aplikację Philips WelcomeHome i zalogować się przy
użyciu utworzonego adresu e-mail i hasła.

4–

Umożliwia odświeżenie ekranu.
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5–

Umożliwia sterowanie głosowe urządzeniem połączonym i skonfigurowanym z Philips
WelcomeHome. Naciśnij mikrofon i podaj nazwę utworzonego scenariusza, aby go uruchomić.

6–

Umożliwia dostęp do naszego chatbota i informacji związanych z aplikacją.

7 – Wykrywania, powiadomienia, zarejestrowane obrazy wideo, tryb
cichy.
W głównym widoku naciśnij WelcomeHome ikony stacji zewnętrznej.
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Przechodzisz do trybu cichego i zapisanych obrazów wideo, zakładka „mes Alertes” (Moje
powiadomienia.

umożliwia:
- skonfigurowanie uruchomienia wykrywania ruchu. Gdy gość znajduje się w odległości
około jednego metra od stacji zewnętrznej, powiadomienie alarmowe wysyłane jest na
telefon (nie aktywuj tej funkcji w przypadku dużego ruchu przed czujnikiem).
Każde wykrycie aktywuje stację zewnętrzną i w konsekwencji zaświecenie przycisku na
niebiesko (bez możliwości ustawienia).
Uwaga: Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu, pamiętaj o
skonfigurowaniu tego ustawienia.
Dostępne z:

Postępuj zgodnie ze szczegółowymi informacjami w rozdziale N, na stronie 8.
Uwaga: Tryb wykrywania ruchu znacznie skraca czas pracy baterii.
Informacja: odstęp około 1 min między 2 wykryciami.
- aby uzyskać dostęp do wersji oprogramowania stacji zewnętrznej.
Ważne jest, aby wykonywać regularną kontrolę.

WelcomeEye / Link / V1
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9. KOMPATYBILNE PRODUKTY
1 – Dzwonki WelcomeBell PHILIPS

Stacja zewnętrzna emituje sygnał o częstotliwości 433 MHz, odpowiadający dzwonkom
WelcomeBell PHILIPS.
Naciśnij na 10 sekund przycisk „
” dzwonka aż zamiga 3 razy i nawiąż połączenie ze
stacji zewnętrznej, aby zarejestrować sygnał ze stacji w dzwonku. Poczekaj na 2 mignięcia
potwierdzające wyjście z programowania.

10s.

3 Flash

2 Flash

10s.
‘CLICK’

2 – Aplikacja obsługuje żarówki PHILIPS HUE

Powiąż Philips WelcomeHome z PHILIPS HUE.
Przede wszystkim musisz się upewnić, że żarówka jest połączona z aplikacją Philips Hue i
działa poprawnie.
Przed sparowaniem upewnij się, że funkcja „Contrôlez hors de la maison” (Steruj poza
domem) aplikacji Philips Hue jest włączona.

Jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Philips Hue, aby utworzyć
konto, które umożliwi Ci sterowanie żarówkami z zewnątrz.
Wróć do aplikacji Philips WelcomeHome.
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Uwaga: sprawdź, czy telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, co mostek
Hue.
Na stronie głównej naciśnij
, „ajouter un appareil” (dodaj urządzenie), wybierz PHILIPS
i
naciśnij
„Continuer”
(Dalej).

Wchodzisz na stronę rozpoznawania.
Wpisz hasło do konta Philips WelcomeHome, a następnie „Connexion” (Zaloguj się).

Następnie ponownie przechodzisz na stronę główną, ale w formacie internetowym.

WelcomeEye / Link / V1
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Na stronie głównej naciśnij ponownie
wybierz PHILIPS i naciśnij „Continuer”

, „ajouter un appareil” (dodaj urządzenie),
(Dalej).

Wpisz adres e-mail i hasło do konta Philips Hue, a następnie „Connexion” (Zaloguj się).
Potwierdź zaufanie do aplikacji, klikając „oui” (tak).
Wyświetlają się żarówki skonfigurowane w koncie Hue. „Valider” (Zatwierdź).
Żarówki zostają połączone z aplikacją Philips WelcomeHome.
Etap 1
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Etap 2

WelcomeEye / Link / V1

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Naciśnij ikonę żarówki, którą chcesz sterować. Ikona i komunikat wskazują zmianę stanu
żarówki.
Możesz dowolnie zmienić nazwę żarówki, a jeśli to konieczne, użyć lub utworzyć nowe
pomieszczenie, aby przenieść tam element.
Aby to zrobić, musisz przejść do menu ustawień aplikacji (rozdział 8 ustawienia
zaawansowane).

3 – Powiązanie Philips WelcomeHome z Amazon Alexa
Instalacja
W aplikacji Amazon Alexa wybierz „Skills et jeux” (Umiejętności i gry) i znajdź Philips
welcomeHome w wyszukiwarce.
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Następnie uruchom aplikację i wpisz adres e-mail oraz hasło używane do konta Philips
welcomeHome.
Zatwierdź komunikat informacyjny.

Twoje konto Philips welcomHome zostało powiązane z Amazon Alexa.
Wystarczy teraz uruchomić wykrywanie w stacji zewnętrznej.

Stacja zewnętrzna pojawia się w grupie kamer.
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Możesz teraz, używając głośnika Alexa, sterować głosowo scenariuszami utworzonymi w
aplikacji Philips WelcomeHome.
W rozdziale „Associer Philips WelcomeHomeTV à un téléviseur Android TV” (Powiązanie
Philips WelcomeHomeTV z telewizorem Android TV) przedstawiony jest przykładowy
scenariusz wyświetlania obrazu wideo ze stacji zewnętrznej po wywołaniu w kompatybilnym
telewizorze Android TV.
Jeśli nazwałeś scenariusz „Platine de rue” (Stacja zewnętrzna), wystarczy powiedzieć do
głośnika Alexa: „Alexa actionne Platine de rue” (Alexa uruchom Stację zewnętrzną).
Obraz wideo ze stacji zewnętrznej zostanie wyświetlony na ekranie telewizora (oczywiście,
jeżeli telewizor jest włączony).
Jeżeli utworzyłeś scenariusze (zawsze w aplikacji Philips WelcomeHome) z żarówkami
Philips Hue, możesz nimi również sterować głosowo.
Uwaga: Ważne jest zsynchronizowanie scenariuszy utworzonych w aplikacji Philips
WelcomeHome z kontem Amazon Alexa.
Powiedz po prostu „Alexa détection” (Alexa wykrywanie).
Wyszukiwanie nowych urządzeń i synchronizacja scen są automatycznie uruchamiane
przez głośnik Alexa.

4 – Powiązanie Philips WelcomeHome z Google Home
Na stronie głównej naciśnij „ajouter un appareil” (dodaj urządzenie), wybierz Google Home.

5 – Instalacja i uruchomienie aplikacji Philips WelcomeHomeTV dla
Android TV
A – Wstępne wymagania
1 – Posiadanie Android TV (Android 8+)
2 – Utworzenie konta Philips WelcomeHome
3. Posiadanie wideofonu Philips WelcomeEye Link
a. Wideofon Philips WelcomeEye Link musi być powiązany z kontem Philips
WelcomeHome w aplikacji mobilnej
b. Należy włączyć powiadomienia z wideofonu Philips WelcomeEye Link w koncie
Philips WelcomeHome
4 – Dostęp do Google Play

WelcomeEye / Link / V1
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5 – 2 GB pamięci RAM, 4 GB pamięci ROM
B – Instalacja aplikacji Philips WelcomeHomeTV
Pobierz żądane pliki APK na komputer, a następnie przenieś je na urządzenie USB.
- Ze strony www.welcome-home.page pobierz plik .apk aplikacji Android TV do pamięci
USB.

- Podłącz pamięć USB do gniazda USB w Android TV.
- Otwórz „File Explorer ” w Android TV i przejdź do sekcji, w której wymienione są
wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej (powinieneś zobaczyć nazwę
swojego urządzenia USB).
Jeśli nie posiadasz menedżera plików na swoim Android TV, postępuj zgodnie z
instrukcjami w następnym rozdziale.
- Wybierz urządzenie USB, przejdź do miejsca lokalizacji pliku APK i wybierz go.
- Otworzy się kreator instalacji umożliwiający zainstalowanie APK.
Jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do swojej pamięci USB z nawigacji AndroidTV, zainstaluj
menedżera plików.
- Przejdź do Play Store w swoim Android TV i zainstaluj „File Explorer”.
Uwaga: Aplikacja „File Explorer” może mieć nazwę „Gestionnaire de fichiers”
(Menedżer plików) i zmienić obraz po zainstalowaniu. Jeśli wspomniana aplikacja nie
jest dostępna lub szukasz alternatywy, idealną opcją jest Solid File Manager. Jest on
jednak dostępny na 14-dniowy okres próbny, po którym musisz kupić aplikację, aby z
niej korzystać.
- Po pobraniu zaakceptuj nieznane źródła dla aplikacji „File Explorer”.
• Otwórz „Paramètres” (Ustawienia), a następnie preferencje dotyczące urządzenia
/ wyposażenia.
• Kliknij opcję „ Sécurité et restrictions” (Bezpieczeństwo i ograniczenia).
• Włącz nieznane źródła dla żądanej aplikacji.
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C – Uruchomienie aplikacji Philips WelcomeHomeTV
- Otwórz aplikację Philips WelcomeHomeTV w swoim Android TV.
- Wpisz „E-mail” i „Password” (Hasło) oraz region swojego konta (Philips WelcomeHome), a
następnie kliknij przycisk „LOGIN”.

- Aplikacja zostanie zamknięta, aby działać jako usługa (w tle).
Uwaga: Po wyłączeniu Android TV aplikacje zostają automatycznie zamknięte (podobnie
jak w smartfonie). W takim wypadku należy ponownie uruchomić aplikację. W większości
telewizorów z Androidem aplikacje nie są zamykane po przejściu w tryb czuwania.
- W momencie naciśnięcia przycisku wywołania na wideofonie Philips WelcomeEye Link, w
prawym dolnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie, że ktoś dzwoni
(Przykład: „Doorbell is ringing”).

D – Wyświetl strumień wideo z Philips WelcomeEye na telewizorze Android TV, gdy ktoś
zadzwoni
- Jeżeli chcesz wyświetlić obraz z kamery wideofonu Philips WelcomeEye Link, gdy ktoś
naciśnie przycisk wywołania, musisz utworzyć scenariusz w aplikacji Philips WelcomeHome
na smartfonie.
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Tworzenie scenariusza:
1 – W pasku menu u góry ekranu głównego kliknij „
”.
2 – Wybierz „Ajouter un scénario” (Dodaj
scenariusz).
3 – Dodaj działanie.
- Wybierz „Appareil” (Urządzenie).
- Wybierz odpowiedni dzwonek (pojawi się nazwa wybrana podczas instalacji).
- Wybierz działanie „Afficher” (Wyświetl), a następnie kliknij Dalej.
4 – Dodaj element uruchamiający to działanie:
- Dodaj element uruchamiający.
- Wybierz odpowiedni dzwonek (pojawi się nazwa wybrana podczas instalacji).
- Wybierz element uruchamiający „lancer un appel” (nawiąż połączenie), a
następnie kliknij Dalej.
5 – Podaj nazwę swojego scenariusza i wybierz, w którym pomieszczeniu ma być użyty,
a następnie zatwierdź.
E – Wyświetlanie strumienia wideo z Philips WelcomeEye Link za pomocą asystenta
głosowego
Etap 1
Powiąż swoje konto Philips WelcomeHome bezpośrednio z aplikacji asystenta głosowego
(np. tutaj Google Home). W tym celu:
1 – Otwórz aplikację „Google Home”.
2 – Na stronie głównej kliknij ikonę „+ Ajouter” (+ Dodaj), później „+ Configurer un
appareil” (+ Konfiguruj urządzenie).
3 – Wybierz „Vous avez déjà configuré des appareils…” (Masz już skonfigurowane
urządzenia…).
4 – Znajdź „Philips WelcomeHome” na liście i wybierz.
5 – Zatwierdź powiązanie i wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Philips
WelcomeHome.
6 – Zatwierdź.
Uwaga: Nie łącz wielu kont Google w aplikacji Google Home, aby uniknąć zakłóceń między
różnymi funkcjami.
Etap 2
Utwórz asystenta głosowego w aplikacji Philips WelcomeHome.
1 – Otwórz aplikację „Philips WelcomeHome”.
”.
2 – W pasku menu u góry ekranu kliknij „
3 – Wybierz „Ajouter un appareil”
(Dodaj Urządzenie).
4 – Wybierz Google Home lub Amazon Alexa.
5 – Klikaj „Suivant” (Dalej), aż do wyjścia z asystenta.
6 – Po zainstalowaniu na stronie z wyświetlonymi zainstalowanymi produktami kliknij
ikonę „Google Home” lub „Amazon Alexa”, aby wysłać prośbę o synchronizację.

10. DANE TECHNICZNE
Wi-Fi: IEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Częstotliwość dla dzwonka w opcji: 433 MHz
Kąt widzenia: 160° poziomo, 90° pionowo
Rozdzielczość obrazu wideo: 1080 p
Pamięć: micro-SD klasa 10 do 128 GB
Klasa ochrony: IP44 (w miarę możliwości chroń stację zewnętrzną przed bezpośrednim
działaniem czynników atmosferycznych. Preferowany jest montaż w zadaszonym miejscu).
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Tryb nocny: 2 diody LED podczerwieni (światło niewidoczne)
Sterowanie bramą: zdolność wyłączania 12 V - 2 A
Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh
Czas pracy akumulatora: około 200 dni (1 uruchomienie dziennie, funkcja wykrywania
wyłączona)
Czas ładowania: około 5 godzin
Temperatura użytkowania: - 10°C, +45°C
Wymiary stacji (mm): 148 x 53 x 36

11. AKCESORIA
WelcomeBell 300 MP3 – (nr ref.: 531014
WelcomeBell Color – (nr ref.: 531013)
WelcomeBell Basic – (nr ref.: 531012)
WelcomeBell Plugin – (nr ref.: 531015)

12. FAQ
Problem

Aplikacja
urządzenia.

nie

Rozwiązanie

znajduje

- Sprawdź podłączenie zasilania do stacji zewnętrznej.
- Sprawdź, czy router Wi-Fi jest włączony.
- Upewnij się, że stacja zewnętrzna i urządzenie mobilne zostały
podłączone do tego samego routera podczas początkowej
konfiguracji.

Router Wi-Fi nie wyświetla się w
rozwijanej liście.

- Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony, a częstotliwość sieci
wynosi 2,4 GHz.
- Zmień protokół bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej routera
na WPA/WPA2/WPA2-PSK. Ze względów bezpieczeństwa protokół
WEP nie jest zalecany.

Brak obrazu

- Sprawdź, czy stacja zewnętrzna jest poprawnie skonfigurowana
w aplikacji.
- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest prawidłowo podłączone
do sieci 3G/4G/Wi-Fi.
- Upewnij się, że stacja zewnętrzna znajduje się w zasięgu sieci WiFi routera.

Słaby sygnał bezprzewodowy,
słaba jakość obrazu

- Urządzenia bezprzewodowe, takie jak głośniki bezprzewodowe,
mogą zmniejszać siłę sygnału. Zapewnij jak największą odległość
między stacją zewnętrzną oraz urządzeniem mobilnym i innymi
urządzeniami bezprzewodowymi.
- Plamy lub kurz na obiektywie mogą pogorszyć jakość obrazu.
Wyczyść obiektyw aparatu specjalną ściereczką do czyszczenia
soczewek.

Wykrywanie ruchu nie działa
lub jest zbyt czułe

- Upewnij się, że funkcja wykrywania ruchu została włączona.
- W trybie wykrywania ruchu obiekt musi poruszać się w polu
widzenia obiektywu, aby uruchomić wykrywanie ruchu i nagrywanie.

Aplikacja nie może nagrywać
obrazu wideo

- Upewnij się, że karta micro SD została poprawnie włożona.
- Upewnij się, że funkcja wykrywania ruchu została włączona.
- Sformatuj kartę micro SD przy pierwszym użyciu.
- Upewnij się, że używana karta pamięci jest klasy 10.
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Problem
Brak
dźwięku
zewnętrznej

Rozwiązanie
ze

stacji

- Sprawdź, czy otwór mikrofonu na panelu nie jest zablokowany
przez owada lub brud.

Zbyt jasny obraz

- Nie kieruj obiektywu kamery bezpośrednio w stronę słońca ani
powierzchni odbijających światło.

Brak
otrzymywania
powiadomień o połączeniach

- Upewnij się, że powiadomienia push nie są wyłączone w aplikacji.
W ustawieniach, parametrach, urządzeniach wybierz stację
zewnętrzną i potwierdź tryb „Notification d’alerte” (Powiadomienie
alarmowe).
- Uwaga: maksymalna liczba to 10 połączeń dziennie

Nieprawidłowy
akumulatora

- Wyłącz wykrywanie ruchu, jeśli nie jest potrzebne.
- Wyłącz nagrywanie, jeśli z niego nie korzystasz.
- Zmniejsz odległość między stacją zewnętrzną i punktem WiFi, zapewniającym dostęp do Internetu: wzmacniacz Wi-Fi,
zmniejszenie liczby przeszkód, zmiana położenia urządzenia/
routera itp.

czas

pracy

Nie otrzymuję powiadomień
alarmowych na mój telefon

Sprawdź, czy wykrywanie zostało włączone i czy ustawienia
powiadomień są poprawnie wykonane w rozdziale 7, strona 23

Uwaga: W przypadku nieprawidłowego działania sprawdź aktualizację oprogramowania
układowego na stronie 23. Czerwona kropka oznacza, że należy przeprowadzić aktualizację.

13. POMOC TECHNICZNA – GWARANCJA
Gwarancja obejmuje urządzenie, części i pracę serwisu naprawczego.
Gwarancja nie obejmuje: materiałów eksploatacyjnych (baterii, akumulatorów itd.) oraz
uszkodzeń powstałych na skutek nieodpowiedniego użytkowania, niepoprawnego montażu,
dokonania zewnętrznych ingerencji przez osoby trzecie, awarii wynikających z uszkodzeń
fizycznych lub mechanicznych, upadku lub oddziaływania zjawisk atmosferycznych.
• Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji.
• W razie przekazywania urządzenia do serwisu posprzedażnego należy zabezpieczyć
ekran przed zarysowaniem.
• Czyścić za pomocą delikatnej szmatki bez użycia rozpuszczalników. Gwarancja
zostaje anulowana w przypadku samodzielnego demontażu części urządzenia. Przed
czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Uwaga: Nie używać karboksylowanych produktów i benzyny czyszczącej, a także
alkoholi czy produktów pochodnych. Poza ryzykiem uszkodzenia urządzenia, opary tych
substancji są niebezpieczne dla zdrowia i mogą grozić wybuchem.
Nie stosować podczas prac konserwacyjnych narzędzi przewodzących prąd elektryczny
(metalowa szczotka, narzędzia ostro zakończone...lub inne).
Paragon fiskalny lub faktura stanowią dowód zakupu.
Numery kontaktowe oraz godziny otwarcia naszych centrów obsługi znajdują się na stronie
www.philips.com.
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Możesz także znaleźć pomoc w naszym Chatbocie.

Dostępny 24/7, bezpłatny serwis: http://philips.cfi-extel.com/chatbot-philips.html
CARTE DE GARANTIE
M/Mme :
Numéro de téléphone :
Adresse :

E-mail :
Date d’achat :

/

/

(JJ/MM/AAAA)

Revendeur :
Téléphone du revendeur :
Adresse du revendeur :
Numéro de série

PHI/1031/

Important : veuillez conserver précieusement cette carte de
garantie, ainsi que votre preuve d’achat.

Nazwa Philips oraz emblemat tarczy Philips są znakami towarowymi objętymi licencją
firmy Koninklijke Philips N.V. Niniejszy produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany
na odpowiedzialność firmy AVIDSEN SAS, która jest jedynym gwarantem w odniesieniu do
tego produktu.

14. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Wszelkie uszkodzenia wynikające z niestosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi prowadzą do wygaśnięcia gwarancji. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodpowiedniego użytkowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe bądź szkody na mieniu
wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub z braku zgodności z wytycznymi w zakresie
bezpieczeństwa.
Niniejszy produkt został wyprodukowany zgodnie z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa.
W celu utrzymania tego stanu rzeczy i zapewnienia najlepszego wykorzystania produktu
użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń i
ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa.
: Ten symbol wskazuje zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem lub
powstania zwarcia elektrycznego.
- Wszystkie podłączenia elektryczne systemu powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami
instrukcji użytkowania.
- W przypadku montażu urządzenia w obiektach handlowych należy przestrzegać zasad
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zapobiegania wypadkom związanym z instalacją elektryczną.
- W placówkach szkolnych, instytucjach szkoleniowych, warsztatach wymagana jest
obecność wykwalifikowanego personelu kontrolującego poprawne działanie urządzeń
elektrycznych.
- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi innych urządzeń
połączonych z systemem.
- W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem działania lub bezpieczeństwem
urządzeń należy zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanej osoby.
- Nie wolno włączać i wyłączać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami.
- Zachować minimalną odległość wokół urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji.
- Nie należy ograniczać dopływu powietrza, blokując otwór wentylacyjny gazetą, serwetką,
firanką itp.
- Nie ustawiać na urządzeniu źródła otwartego ognia, np. świecy.
- Przestrzegać odpowiedniej temperatury działania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno wystawiać na działanie kapiącej lub rozpryskiwanej wody oraz nie
wolno na nim ustawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami np. wazonów.

15. OSTRZEŻENIA FCC/CE
Uwaga: To urządzenie zostało poddane badaniom, podczas których stwierdzono, że
spełnia wymogi ustalone dla urządzeń klasy B, zgodnie z obowiązującymi normami
europejskimi. Wymogi te mają zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to może
wypromieniowywać energię częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane
i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia
komunikacji radiowej.
Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w określonej instalacji. Jeśli
urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez
włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia
poprzez wykonanie co najmniej jednej z następujących czynności:
• zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej
• zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
• podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony
jest odbiornik

16. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent AVIDSEN oświadcza, iż urządzenie radioelektryczne WelcomeEye jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest udostępniony pod
adresem: www.avidsen.com.
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