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Zawartość pudełka

1 kabel micro USB

1 kluczyk do pierwszego uruchomienia

2 zapasowe taśmy do ponownego montażu

Cześć 5 zaproszeń dla sąsiadów
   i indywidualny kod produktu

elephant doorTM mocowanie z taśmą



3

Pierwsze uruchomienie

Pobierz aplikację elephant

Uruchom aplikację i postępuj 
zgodnie ze wskazówkami

1 2

3 4

Upewnij się, że połączenia 
Wi-Fi i Bluetooth

w smartfonie są włączone

Uwaga! Jeżeli podczas 
pierwszego uruchominia twoje 

urządzenie się nie włączy 
podłącz je do ładowania
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Miejsce montażu to 
wewnętrzna strona
drzwi nad klamką

Przed zamontowaniem 
należy wyczyścić
i odtłuścić drzwi

Odklej zewnętrzną 
warstwę ochronną
taśmy montażowej

Ekran wyboru urządzenia  
oznacza, że jest ono 
gotowe do montażu

7 8

Pierwsze uruchomienie

5 6
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Przyłóż urządzenie w odległości ok. 
5 cm od bocznej i górnej krawędzi. 
Przyciśnij i przytrzymaj 5 sekund.

5s. 

5 cm

5 cm

9

Gotowe! Twoje mieszkanie
jest zabezpieczone.

Pamiętaj o włączaniu urządzenia.

Logo musi znajdować się 
w pozycji przedstawionej 

na obrazku

90o

Włączaj i wyłączaj 
urządzenie za pomocą

aplikacji mobilnej

12

Pierwsze uruchomienie

10

11
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Gdy od drzwi 
odpada farba

Gdy zamontujesz go 
od zewnętrznej strony 

drzwi mieszkania

7

Kiedy elephant doorTM nie będzie 
działał poprawnie 

Gdy drzwi 
mają nierówną 
powierzchnię

Gdy drzwi są 
niestabilne lub 

mają luzy

Gdy drzwi 
mają obicie

Gdy zamontujesz go 
w  nieodpowiednim 
miejscu na drzwiach

7
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Wyłącz urządzenie zanim 
wejdziesz do mieszkania

7

Włącz urządzenie po 
wyjściu z mieszkania

Korzystanie z urządzenia

Możesz swobodnie poruszać 
się po mieszkaniu, gdy 

elephant doorTM jest włączony

Jeżeli włączasz urządzenie
będąc w  domu, pamiętaj 

o wyłączeniu go przed wyjściem 
- w przeciwnym razie sam 

aktywujesz alarm

7
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Korzystanie z urządzenia

UWAGA! Żeby sterować 
urządzeniem elephant door™ 

Twój smartfon musi mieć 
włączoną komunikację 

bluetooth.

UWAGA! Żeby otrzymać 
powiadomienie na smartfon 
Twoje urządzenie musi być 

połączone z siecią Wi-Fi, a Twój 
smartfon musi mieć dostęp do 

sieci Internet.
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Ładowanie i bateria

Żeby zdjąć urządzenie do 
ładowania upewnij się, 

że jest w trybie czuwania, 
przechyl je (1) i pociągnij (2)

12

1

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 wyniesie 
30% dioda urządzenia 

zacznie migać na czerwono 
i otrzymasz powiadomienie 

z aplikacji. Wówczas 
niezwłocznie podłącz 

urządzenie do ładowania.

Aby naładować elephant doorTM 
zdejmij go z drzwi i podłącz do 
ładowarki. W pełni naładowana 

bateria działa do 40 dni.

Ładowanie rozładowanej 
baterii może trwać do 8h.
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Ładowanie i bateria

Zalecamy ładować 
urządzenie poprzez 
gniazdko sieciowe.

Aby to zrobić potrzebujesz 
adaptera sieciowego USB. 
Możesz go kupić m.in. na:

www.myelephant.co/store

10 cm!

UWAGA!
Jeżeli ładujesz urządzenie 
przez port USB komputera 

pamiętaj o zachowaniu 
bezpiecznej odległości 

(min. 10 cm)
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Jak działa elephant doorTM

W momencie wykrycia 
próby otwarcia drzwi 

otrzymasz powiadomienie

Urządzenie wykrywa
i analizuje drgania drzwi

Próba otwarcia drzwi jest 
sygnalizowana krótkim 

sygnałem syreny

W aplikacji możesz uruchomić 
syrenę, powiadomić kontakty

o zdarzeniu lub zadzwonić na 112
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W momencie wykrycia 
otwarcia drzwi otrzymasz 

powiadomienie

Urządzenie wykrywa 
otwarcie drzwi

Otwarcie drzwi jest 
sygnalizowane 3-minutowym 

dźwiękiem syreny

Jak działa elephant doorTM

W aplikacji możesz zadzwonić 
na 112, powiadomić kontakty

o zdarzeniu lub wyłączyć syrenę
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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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Zbliżać do komputerów
na mniej niż 10 cm ze 

względu na mocny magnes

Czego nie należy robić
z urządzeniem elephant doorTM

error error error_ 
error error_ 
error_

Wrzucać do ognia

Otwierać i dokonywać 
napraw

Wyrzucać do 
śmietnika

Narażać na 
kontakt z wodą
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Sygnalizacja LED

Urządzenie w trybie 
detekcji - czujniki
i syrena aktywne

Urządzenie w trybie 
czuwania - czujniki

i syrena nieaktywne

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

Podłącz urządzenie 
do ładowania
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Zasady korzystania

Przed rozpoczęciem ko-
rzystania z urządzenia 
elephant door™ należy do-
kładnie zapoznać się z tre-
ścią informacji zawartych
w niniejszej instrukcji oraz 
stosować się do wszyst-
kich jej zaleceń.  Zachowaj 
instrukcję by móc zapo-
znać się z nią ponownie 
w przyszłości.

Ostrzeżenie  
dotyczące baterii
Urządzenie posiada wbu-
dowaną baterię Litowo-
-Polimerową. Bateria ta 
może być niebezpieczna 
i spowodować poważ-
ne uszkodzenia mienia, 
ciała, a nawet śmierć. 
Użytkownik akceptuje 
odpowiedzialność korzy-
stania z baterii. Za szko-
dy wyrządzone przez 
niewłaściwe korzystanie 

z baterii, jak również za 
niewłaściwe korzysta-
nie z baterii (ładowa-
nie, rozładowywanie, 
przechowywanie, itd.) 
odpowiedzialność ponosi 
użytkownik. W przypadku 
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 przy-
padku kontaktu z oczami 
należy płukać je dużą 
ilością zimnej wody i bez-
zwłocznie skonsultować 
się z lekarzem. Jeśli za-
uważysz nietypowy za-
pach lub zaobserwujesz 
dym podczas ładowania 
natychmiast odłącz urzą-
dzenie od ładowarki. 
Aby uniknąć wycieku 
z baterii: nie narażaj ba-

terii na silne wstrząsy, 
wibracje i nie zanurzaj jej 
w płynach. Nie otwieraj, 
nie próbuj naprawiać 
ani deformować baterii. 
Nie poddawaj baterii 
działaniu wysokich tem-
peratur oraz ognia. Nie 
dotykaj styków baterii 
i nie przykładaj do nich 
przewodników elektrycz-
nych, np. metalowych 
przedmiotów. Nie piłuj 
oraz nie uszkadzaj baterii. 
Nigdy nie rozkładaj bate-
rii. Jeśli bateria zostanie 
uszkodzona lub rozerwa-
na, użyj gumowych ręka-
wiczek by pozbierać jej 
części. Unikaj wdychania 
oparów, które mogą się 
pojawić.  Nie wolno wy-
rzucać baterii do śmiet-
nika. W celu utylizacji 
baterii należy stosować 
się do obowiązujących 



18

przepisów i regulacji. By 
uzyskać więcej informacji 
skontaktuj się z lokal-
nym odbiorcą odpadów. 
Zużytą, nieużywaną 
lub uszkodzoną baterię 
należy składować w miej-
scach specjalnie do tego 
przeznaczonych. Chronić 
produkt przed wodą 
i wilgocią.  Aby ograni-
czyć ryzyko pożaru lub 
porażenia prądem elek-
trycznym, należy chronić 
ten produkt przed działa-
niem deszczu oraz innymi 
rodzajami wilgoci.

Ładowanie baterii
Nie podłączaj Produk-
tu do innych urządzeń 
elektronicznych. Wejście 
micro USB służy wyłącz-
nie do ładowania baterii 
urządzenia, jak również 
w celu dokonania aktu-
alizacji oprogramowania 
urządzenia, w sytuacji 
gdyby Producent zaofe-

rował bardziej aktualną 
wersję oprogramowania. 
Nie zaleca się ładowania 
urządzenia innym kablem 
niż dostarczonym przez 
Producenta. Jeśli produkt 
ulegnie uszkodzeniu  
w wyniku ładowania ba-
terii kablem micro USB 
innym niż dostarczonym 
przez Producenta, od-
powiedzialność ponosi 
Użytkownik. Podczas ła-
dowania nie wolno doty-
kać urządzenia mokrymi 
rękami. Należy odłączyć 
urządzenie od ładowania 
jeśli kabel się przegrzewa 
lub ulegnie uszkodzeniu 
oraz jeśli urządzenie 
zostanie poddane dzia-
łaniu deszczu lub innego 
płynu. UWAGA! W trakcie 
ładowania urządzenie nie 
przeprowadza detekcji 
drgań i otwarcia drzwi 
oraz nie nawiązuje po-
łączenia z siecią Wi-Fi 
i smartfonem. Urządzenie 

podłączone do ładowania 
nie zapewnia ochrony oraz 
nie można z niego korzystać.

Korzystanie
z urządzenia
To urządzenie jest prze-
znaczone do użytku 
wewnątrz budynków 
w gospodarstwach do-
mowych i biurach. Nie 
jest przystosowane do 
używania na zewnątrz 
budynków oraz w wa-
runkach przemysłowych. 
Produkt jest przeznaczo-
ny do działania w tem-
peraturze od +5oC do 
+35oC oraz wilgotności 
od 20% do 60%. Produkt 
jest przeznaczony wy-
łącznie do używania na 
drzwiach zewnętrznych 
jednoskrzydłowych lub 
dwuskrzydłowych. Pro-
ducent nie gwarantuje 
poprawnego działania 
urządzenia na innych 
rodzajach drzwi, w tym 



19

zwłaszcza przesuwnych, 
obrotowych, otwieranych 
do góry. Urządzenie na-
leży czyścić suchą szmat-
ką o właściwościach 
antystatycznych. Nie 
wolno czyścić urządze-
nia wodą ani środkami 
chemicznymi. Zabrania 
się otwierania urządzenia 
i dokonywania jakiejkol-
wiek ingerencji w jego 
wnętrze przez użytkow-
nika. Wewnątrz nie znaj-
dują się żadne elementy, 
które mogą być napra-
wiane przez użytkownika. 
Otwarcie może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia. 
Jedynie wyspecjalizo-
wany serwis Producenta 
może dokonywać otwar-
cia urządzenia. Nie wolno 
rzucać, kopać, uderzać, 
ściskać, miażdżyć, łamać, 
rozbijać, gryźć, połykać 
Produktu ani jego czę-
ści. Nie wolno wyrzucać 
urządzenia do śmietnika. 

Produkt zawiera baterię 
Litowo-Polimerową oraz 
inne komponenty elek-
troniczne, które należy 
składować w miejscach 
specjalnie do tego prze-
znaczonych.

Informacje o falach
radiowych: 
Zakres częstotliwości, 
w którym pracuje urzą-
dzenie radiowe: xxxxxxx  
Maksymalna moc czę-
stotliwości radiowej 
emitowanej  
w zakresie częstotliwości, 
w którym pracuje urzą-
dzenie radiowe: xxxxx

Prawidłowe pozbywanie 
się urządzenia (zużytego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego)

Ten znak znaj-
dujący się na 
urządzeniu, opa-

kowaniu lub dołączonej 
do niego dokumentacji 

oznacza, że po zakończe-
niu 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 oddzie-
lone od innych odpadów 
oraz przekazane do za-
twierdzonego podmiotu 
prowadzącego utylizację 
i recykling zużytych 
urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Dalsze 
informacje dotyczące 
utylizacji oraz recyklingu 
urządzenia możesz uzy-
skać w każdym urzędzie 
miasta lub gminy, wyspe-
cjalizowanych punktach 
zbiórki odpadów oraz 
w sklepie, w którym do-
konano zakupu urządze-
nia. Niezastosowanie się 
do powyższych poleceń 
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może mieć szkodliwy 
wpływ na środowisko 
naturalne i zdrowie lu-
dzi. Dlatego konieczne 
jest kontrolowane usu-
wanie odpadów, świa-
domy i odpowiedzialny 
recykling, a także po-
nowne wykorzystywanie 
materiałów.

Prawidłowe pozbywa-
nie się baterii, w którą 
wyposażone jest urzą-
dzenie

Produkt zawiera 
baterię litowo-
-polimerową. 

Ten znak znajdujący 
się na baterii, instrukcji 
obsługi urządzenia lub 
jego opakowaniu ozna-
cza, że po zakończeniu 
używania bateria w którą 
wyposażone jest urzą-
dzenie, nie może być 
wyrzucona razem z inny-
mi, zwykłymi odpadami 

komunalnymi. Bateria 
powinna być w takiej 
sytuacji oddzielona od 
innych odpadów oraz 
przekazana do odpo-
wiedniego punktu przyj-
mującego zużyte baterie 
w ramach zorganizowa-
nego, lokalnego systemu 
bezpłatnego zbierana 
zużytych baterii. 
W przeciwnym wypad-
ku zużyta bateria może 
zagrażać zdrowiu ludz-
kiemu lub środowisku 
naturalnemu, które po-
winniśmy chronić.
Inne zagrożenia
Nie zbliżać do urzą-
dzeń elektronicznych, 
zwłaszcza kompute-
rów, dysków twardych 
i smartfonów. Zawiera 
silny magnes. Może 
powodować trwałe 
uszkodzenie. Urządze-
nie może być niebez-
pieczne dla osób z wsz-

czepionym sztucznym 
rozrusznikiem serca. 
Zaleca się szczególną 
ostrożność. Urządzenie 
posiada wbudowa-
ną syrenę alarmową 
o znacznym natężeniu 
dźwięku. Należy za-
chować ostrożność 
podczas testowania 
i używania urządzenia. 
Bliski, długotrwały 
kontakt urządzenia 
z narządem słuchu 
może powodować dys-
komfort, a nawet trwałe 
uszkodzenie słuchu. 
Urządzenie posiada 
wbudowaną diodę LED 
RGB. W zależności od 
stanu urządzenia i jego 
baterii dioda może wy-
świetlać różne kolory 
oraz migać. Należy 
zachować ostrożność 
podczas testowania 
i używania urządzenia 
przez osoby wrażliwe 
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na światło oraz osoby 
chore na epilepsję

Deklaracja zgodności 
z dyrektywami Unii Eu-
ropejskiej
Elephant Sp. z o.o. ni-
niejszym 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 do-
stępny pod następują-
cym adresem interne-
towym:
www.myelephant.co 

Dokumentacja techniczna 
wymagana przez proce-
durę oceny zgodności 
znajduje się pod następu-
jącym adresem:

Urządzenie zosta-
ło wyprodukowane 
z przeznaczeniem do 
używania na terenie Unii 
Europejskiej. Producent 
nie gwarantuje zgodności 
z normami obowiązujący-
mi poza Unia Europejską.

Smart door
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.

Elephant Sp. z o. o. 
ul. Heweliusza 18, 

60-281 Poznań, Polska

e-mail: info@myelephant.co

www:myelephant.co

NIP: 7831740648



Bezpiecznego Dnia

Masz pytania?
Wejdź na: myelephant.co




