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Uwagi wst�pne od firmy HELLA 
Centerbox ONYX.CENTER 
 
  

Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali si� Pa�stwo na zakup produktu 
wysokiej jako�ci z najnowocze�niejsz� technik�, który mimo tego jest łatwy do monta�u i w 
obsłudze. W tej instrukcji opisujemy typowy monta�, rozruch i obsług� urz�dzenia. 
  

 
  

Nast�puj�ce symbole wspomagaj� Pa�stwa przy monta�u i obsłudze produktu i zwracaj� 
uwag� na bezpieczne stosowanie produktu: 
  

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
powstania zagro�e� dla u�ytkownika. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
mo�liwego uszkodzenia urz�dzenia. 

 

Ten symbol oznacza wskazówki dotycz�ce u�ytkowania lub przydatne 
informacje. 

 

Ten symbol wymaga od Pa�stwa działania. 

 

Ten symbol oznacza cz��ci produktu, do których znajd� Pa�stwo w tej 
instrukcji wa�ne informacje. 
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Wskazówki ogólne 
 
  

Ü Pytania 

Je�li podczas monta�u lub obsługi b�d� mieli Pa�stwo dalsze pytania dotycz�ce tego 
produktu, prosimy o skontaktowanie si� ze sklepem firmowym. 
  

Ü Gwarancja 

Roszczenia z tytułu r�kojmi podlegaj� ustawowym terminom przedawnienia. Cz��ci 
zu�ywaj�ce si� nie s� obj�te zakresem gwarancji, podobnie jak zmiany kolorów oraz 
zmiany wła�ciwo�ci spowodowane działaniem promieniowania UV. 
  

Ü Gwarancja 

Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie 
produktu w innych celach ni� ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych 
ni� podanych warunkach prowadzi do odrzucenia roszcze� gwarancyjnych przed 
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub 
uszkodzenie mienia w skutek uszkodzenia urz�dzenia. 
  

Ü Wskazówki prawne 

Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi�kszej staranno�ci. 
Za ewentualne bł�dy i ich skutki nie mo�emy przej�� odpowiedzialno�ci! Zastrzegamy 
sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje 
chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa s� zastrze�one! Wyliczone nazwy 
produktów i marek s� nazwami zastrze�onymi. 
  

Ü Deklaracja zgodno�ci WE 

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH deklaruje niniejszym, �e niniejszy produkt 
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi wła�ciwymi postanowieniami 
Dyrektyw WE. Pełna deklaracja zgodno�ci dost�pna jest do pobrania na naszej stronie 
internetowej https://www.hella.info. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 
 
  

 

Instrukcja monta�owa opiera si� na elementach gotowych w 100% zgodnych 
z cz��ciami zdefiniowanymi przez nas i wykonanymi zdefiniowanymi przez 
nas metodami produkcji. W przeciwnym przypadku nie uznamy jakichkolwiek 
roszcze� gwarancyjnych! 

Przed u�yciem i monta�em nale�y dokładnie przeczyta� wskazówki 
bezpiecze�stwa oraz odpowiednie instrukcje. W przypadku niestosowania 
si� do wytycznych i informacji zawartych w tych instrukcjach, w przypadku 
nieprawidłowego monta�u i obsługi oraz w przypadku eksploatacji 
niezgodnej z przeznaczeniem, producent odrzuca wszelkie roszczenia z 
tytułu r�kojmi zwi�zane z uszkodzeniem produktu. Producent nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszkodzenie mienia w 
skutek uszkodzenia urz�dzenia. 

  

 

- Nale�y przestrzega� podanych kroków monta�owych i zwraca� uwag� na 
zalecenia i wskazówki. 

- Prosz� starannie przechowywa� t� instrukcj�. 
- U�ywa� wył�cznie niemodyfikowanych oryginalnych cz��ci firmy HELLA. 
- W przypadku niedopuszczalnego otwierania urz�dzenia, nieprawidłowego 

zastosowania, bł�dnego monta�u lub nieprawidłowej obsługi wyst�puje 
niebezpiecze�stwo szkód osobowych i rzeczowych. 

- Dzieciom nie wolno si� bawi� urz�dzeniem. 
  

 

Zgodno�� z przepisami i prawem 

Za przestrzeganie przepisów prawnych i przepisów lokalnych na miejscu 
odpowiedzialny jest zleceniodawca. 
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Zastosowanie 
 
  

 

- Urz�dze� radiowych nie wolno eksploatowa� w obszarach o 
podwy�szonym ryzyku zakłóce� (np. szpitale, lotniska). 

- Zdalne sterowanie dopuszczalne jest wył�cznie dla urz�dze� i instalacji, 
w przypadku których usterka nadajnika lub odbiornika nie powoduje 
zagro�enia dla ludzi, zwierz� lub rzeczy lub to zagro�enie 
bezpiecze�stwa jest niwelowane przez inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce. 
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Zakres dostawy 
Zakres dostawy obejmuje nast�puj�ce komponenty: 

- Centerbox ONYX.CENTER 
- Przewód USB-C (1 m) 
- Zasilacz (5 V) 
- Skrócona instrukcja obsługi 
  

 

 
  

Obja�nienie urz�dzenia 
 
  

Centerbox ONYX.CENTER 
Nr art. 50680103 
868,3 MHz / 2,4 GHz 

 

ONYX.CENTER w poł�czeniu z innymi sterownikami ONYX
®
umo�liwia sterowanie 

produktami ochrony przed sło�cem/o�wietleniem i ich monitorowanie za pomoc� 
smartfona lub tabletu. 

 
  

1 23 4

 
Rys. 1: Tył 
  

 
  

Legenda 

1  Przycisk O 3  Wska�nik stanu 

2  Przycisk X 4  Zł�cze przewodu USB-C / zasilacza 
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Dane techniczne 
 
  

Wej�cie 5 V (USB) 

Pobór mocy 0,8 W 

Stopie� ochrony IP20 

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 °C do +55 °C 

Cz�stotliwo�� radiowa 868,3 MHz / 2,4 GHz (Wi-Fi / BLE) 

Moc nadajnika 12,6 mW (868,3 MHz) 
100 mW (2,4 GHz) 

Wymiary dł. x szer. x wys. 78x78x13,6 mm 

Masa 55 g 
  

 

 
  

Zł�cze 

 
 

Centerbox ONYX.CENTER zasilany jest po prostu za pomoc� 
dostarczonego przewodu USB-C i zasilacza podł�czonego do gniazdka 
sieciowego. 

 
 

Aby zapewni� mo�liwie jak najlepsz� ł�czno�� ze wszystkimi 
zamontowanymi sterownikami/czujnikami ONYX

®
, zalecamy umieszczenie 

ONYX.CENTER centralnie w budynku. 

 

Warunkiem prawidłowej pracy ONYX.CENTER jest wyst�powanie sieci Wi-Fi 
(WLAN). 
Je�li poł�czenie z sieci� Wi-Fi nie jest mo�liwe, to mo�liwe jest zastosowanie 
adapterów przewodowej sieci LAN (informacje dotycz�ce adaptera patrz 
„Akcesoria opcjonalne”). 
ONYX.CENTER wyposa�ony jest równie� w tryb Hotspot. W tym trybie 
Centerbox tworzy własn� sie� Wi-Fi, która jest jednak dost�pna tylko lokalnie 
(wi�cej informacji patrz „Tryb Hotspot”). 
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Konfiguracja 
 
  

 

Przed rozpocz�ciem konfiguracji ONYX.CENTER nale�y pobra� na swój 
smartfon bezpłatn� aplikacj� ONYX

®
 firmy HELLA, z App Store / Google 

Play. 

Aby mo�liwe było skonfigurowanie Centerbox ONYX.CENTER, na 
smartfonie aktywowany musi by� Bluetooth. 

Dla pó�niejszej obsługi Centerbox Bluetooth nie jest konieczny. 
  

 
  

 

Konfiguracja Centerbox ONYX.CENTER 

Otworzy� aplikacj� ONYX
®
. Nacisn�� na „+”. Teraz konieczne jest 

zeskanowanie kodu QR znajduj�cego si� z tyłu Centerbox ONYX.CENTER. 
Nast�pnie nale�y post�powa� zgodnie z poleceniami wy�wietlanymi na 
ekranie. Aby poł�czy� ONYX.CENTER ze sterownikami/czujnikami ONYX

®
, 

aktywny musi by� „Tryb konfiguracji”. Odpowiednia opcja znajduje si� w 
sekcji „Ustawienia”. W sekcji „Urz�dzenia” mo�na teraz za pomoc� przycisku 
„+” dodawa� sterowniki/czujniki ONYX

®
. Wybra� odpowiednie 

sterowniki/czujniki i post�powa� zgodnie z poleceniami wy�wietlanymi na 
ekranie. Zaawansowane mo�liwo�ci ustawie� opisane s� w instrukcja 
obsługi odpowiednich produktów. 

  

 
  

 

Tryb Hotspot 

Je�li nie jest dost�pna sie� Wi-Fi (WLAN) / LAN, mo�liwe jest 
skonfigurowanie ONYX.CENTER w trybie „Hotspot”. Mo�na go aktywowa� w 
sekcji „Konfiguracja sieci”. W tym trybie Centerbox tworzy własn� sie� Wi-Fi. 

  

 
  

 

Konfiguracja sieci 

Aby poł�czy� Centerbox ONYX.CENTER z inn� sieci�, konieczne jest 
wykonanie nast�puj�cych czynno�ci. 

Dla tej procedury konieczne jest aktywowanie Bluetooth w smartfonie. 

 
  

- Nacisn�� i przytrzyma� przez sekund� wci�ni�ty przycisk O (1) z tyłu 
ONYX.CENTER. 

- Otworzy� aplikacj� ONYX
®
. Pod obrazem produktu wy�wietlany jest teraz 

symbol konfiguracji sieci. Nacisn�� na ten symbol. 
- Teraz przechodzi si� do konfiguratora sieci. Tutaj mo�na wybra� now� 

sie� Wi-Fi (WLAN). 
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Instrukcja obsługi 
 
  

 

Aby móc korzysta� bez ogranicze� z mo�liwo�ci, jakie daje Centerbox, 
ONYX.CENTER musi by� poł�czony z sieci� lokaln� poł�czon� z 
internetem. Je�li u�ywana sie� nie jest poł�czona z internetem, to 
ONYX.CENTER i wszystkie obsługiwane urz�dzenia musz� by� podł�czone 
do tej samej sieci. 
W trybie Hotspot wszystkie urz�dzenia, które maj� by� obsługiwane, musz� 
zosta� lokalnie poł�czone z sieci� Wi-Fi (WLAN) sterownika Centerbox. 

  

 
  

 

Obsługa instalacji zacieniaj�cych 

Ekran „Urz�dzenia” pozwala na obsług� podł�czonych instalacji 
zacieniaj�cych przez wykonywanie odpowiednich gestów we wła�ciwym dla 
danego produktu zacieniaj�cego obszarze ekranu. Przesuni�cie w gór� 
otwiera zacienienie, przesuni�cie w dół zamyka go. Naci�ni�cie w górnej lub 
dolnej cz��ci obszaru produktu zacieniaj�cego pozwala na sterowanie 
produktem typu „�aluzja fasadowa”. 

  

 
  

 

Obsługa o�wietlenia 

Ekran „Urz�dzenia” pozwala na obsług� podł�czonych urz�dze� 
o�wietleniowych. Naci�ni�cie na odpowiedni produkt o�wietleniowy wł�cza 
wzgl. wył�cza go. O�wietlenie markiz ze sterownikiem ONYX

®
 mo�na 

przyciemnia� wzgl. rozja�nia� przesuwaj�c w gór� wzgl. w dół we wła�ciwym 
obszarze. 
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Instrukcja obsługi 
 
  

 

Kontrola dost�pu 

Nie ka�da osoba posiadaj�ca dost�p do danej sieci Wi-Fi (WLAN) 
automatycznie otrzymuje uprawnienia do sterowania systemem ONYX

®
 . 

Tylko dla pierwszego urz�dzenia, które zostało poł�czone ze sterownikiem 
Centerbox ONYX.CENTER, mo�liwy jest natychmiastowy dost�p do tego 
systemu. Ka�demu nast�pnemu urz�dzeniu przyznane musz� by� prawa 
dost�pu. W tym celu nale�y poł�czy� si� z Centerbox ONYX.CENTER za 
pomoc� aplikacji ONYX

®
. Nast�pnie przej�� do sekcji „Ustawienia” i 

„Kontrola dost�pu”. Tutaj wy�wietlane s� urz�dzenia poł�czone z tym 
sterownikiem ONYX.CENTER. W nieautoryzowanym urz�dzeniu konieczne 
jest najpierw zeskanowanie kodu QR sterownika ONYX.CENTER w aplikacji 
ONYX

®
 . Nast�pnie urz�dzenie to zostanie wy�wietlone w sekcji „Kontrola 

dost�pu” i wy�wietlony zostanie przyznany mu kod. 

 

Je�li w danym Centerbox ONYX.CENTER uprawnienia przyznane s� tylko 
jednemu urz�dzeniu i zostanie ono utracone, to mo�liwe jest tymczasowe 
udost�pnienie Centerbox wszystkim urz�dzeniom, przez naciskanie przez 
jedn� sekund� przycisku O (1). Teraz przez 5 minut mo�liwe jest poł�czenie 
urz�dzenia z Centerbox bez wprowadzania kodu. Po 5 minutach 
ONYX.CENTER powraca w poprzedni tryb pracy i pozwala tylko na ł�czenie 
si� autoryzowanym urz�dzeniom. 
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Przyciski funkcyjne 
 
  

Z tyłu Centerbox ONYX.CENTER znajduj� si� przyciski funkcyjne O (1) i X (2). Za pomoc� 
tych przycisków mo�na wywoływa� ni�ej opisane funkcje. 

 
  

Przycisk Czas Akcja 

O Naciskanie przez 1 s Dost�p do systemu bez 
kodu dost�pu 

Aktywacja Bluetooth (dla 
zmiany ustawie� sieci) 

O i X Naciskanie przez 15 s ONYX.CENTER zostaje 
zresetowany (ustawienia 

fabryczne) 
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Wska�nik stanu 
 
  

Z tyłu Centerbox ONYX.CENTER znajduje si� wska�nik stanu (3). Sygnalizuje on bie��cy 
stan urz�dzenia i mo�liwe usterki Centerbox. 

 
  

Wzór �wiecenia Kolor Znaczenie 

  biały Tryb zwykły 

  pomara�czowy Uruchamianie 
ONYX.CENTER 

  pomara�czowy Instalowanie aktualizacji 

  wzór t�czy ONYX.CENTER nie jest 
jeszcze skonfigurowany 

  niebieski Mo�liwy dost�p do systemu 
bez kodu dost�pu 

Bluetooth jest aktywny, 
mo�na zmieni� ustawienia 

sieci 

  niebieski ONYX.CENTER poł�czony 
przez Bluetooth 

  �ółty Problemy z sieci� 

  �ółty Brak poł�czenia z 
internetem 

  zielony Aktywny tryb Hotspot 

  czerwony Trwa resetowanie 
ONYX.CENTER do 

ustawie� fabrycznych. 
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Aktualizacje 
 
  

 

Dla swobodnego korzystania z systemu ONYX.HOME konieczne jest 
przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania. Je�li aktualizacje nie b�d� 
przeprowadzane, to prawidłowa i bezpieczna praca systemu ONYX.HOME 
nie mo�e by� zagwarantowana. 

  

Akcesoria opcjonalne 
 
  

 

Je�li brak jest sieci Wi-Fi (WLAN), to mo�liwe jest poł�czenie Centerbox 
ONYX.CENTER za pomoc� opcjonalnego adaptera Ethernet (LAN). 

- Adapter USB-C do Ethernet (nr art. HELLA: 50671504) 
- Przewód krosowy (nr art. HELLA: 50351001) 

  

Optymalne wykorzystanie sygnału radiowego 
 
  

 

W przypadku złego odbioru sygnałów radiowych konieczna jest zmiana 
pozycji monta�u ONYX.CENTER. 

  

 
  

 

Urz�dzenia radiowe, które nadaj� na tej samej cz�stotliwo�ci, mog� 
powodowa� zakłócenia odbioru. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e zasi�g sygnału radiowego jest ograniczony 
zgodnie z przepisami prawa i wskutek rozwi�za� konstrukcyjnych. 

  

Piel�gnacja, konserwacja i naprawa 
 
  

 

- Powierzchni� urz�dzenia nale�y czy�ci� wył�cznie za pomoc� 
mi�kkiej, czystej i suchej szmatki. 

- Unika� stosowania chemicznych rozpuszczalników i substancji 
czyszcz�cych. 
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Usuwanie bł�dów 
 
  

Problem Mo�liwa przyczyna Usuni�cie 

ONYX.CENTER nie 
jest automatycznie 
odnajdowany w 
aplikacji. 

- Brak lokalnego 
poł�czenia z 
ONYX.CENTER. 

Sprawdzi� poł�czenie z Wi-Fi (WLAN) lub 
w aplikacji r�cznie doda� poł�czenie. 

- Bluetooth w 
smartfonie nie jest 
aktywny. 

Sprawdzi� i aktywowa� Bluetooth w 
smartfonie. 

- Pierwotna sie� nie 
jest ju� dost�pna, 
np. po wymianie 
routera. 

Post�powa� zgodnie z opisem w sekcji 
„Konfiguracja sieci” i poł�czy� sterownik z 
now� sieci�. 

- Wska�nik stanu z 
tyłu sterownika 
ONYX.CENTER 
mo�e udzieli� 
dodatkowych 
informacji w 
przypadku innych 
problemów. 

Wska�nik stanu sprawdzi� zgodnie z 
opisem sekcji „Wska�nik stanu” i ew. 
przekaza� odpowiednie informacje 
technikowi serwisu. 

Systemu nie mo�na 
obsługiwa� przez 
sie� komórkow�. 

Brak poł�czenia z 
internetem w 
sterowniku 
ONYX.CENTER lub 
smartfonie. 

Sprawdzi� i ew. utworzy� poł�czenie 
sterownika ONYX.CENTER i smartfona z 
internetem. 

Zły odbiór sygnałów 
radiowych lub jego 
brak. 

Niekorzystna pozycja 
monta�u 
ONYX.CENTER. 

Zmieni� pozycj� ONYX.CENTER. 

Nie mo�na 
zeskanowa� kodu 
QR. 

Aplikacja nie ma 
dost�pu do kamery 
smartfona. 

Przyzna� aplikacji uprawnienia do 
korzystania z kamery. 
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Utylizacja 
 
  

 

Urz�dzenie nale�y utylizowa� zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi 
przepisami krajowymi dla elektro�mieci (np. wła�ciwe punkty zbiórki 
odpadów). 
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�aluzje wewn�trzne 
HELLA 

reguluj� w szczególnie 
przyjemny sposób wlotu �wiatła 
i pomieszczenie ma od razu 
du�o przyjemniejszy nastrój. 

Ochrona 
przeciwinsektowa HELLA 

i Pa�stwo decyduj�, kto mo�e 
wej�� do �rodka a kto nie. 

Plisa HELLA 

składa si� w paczk� o bardzo 
małym wymiarze i wspaniale 
ochrania przed sło�cem i 
ciekawymi wzrokami tam, gdzie 
jest niewiele miejsca. 

   
�aluzja fasadowa HELLA 

słu�y regulacji �wiatła, jako 
ochrona przed wgl�dem, 
o�lepianiem i ciepłem. 

Rolety wyst�powe HELLA 

w celu wi�kszego 
bezpiecze�stwa i ochrony przed 
deszczem, wiatrem, upałami, 
zimnem, hałasem, �wiatłem i 
ciekawymi wzrokami, do 
pó�niejszego monta�u. 

Markiza fasadowa HELLA 

z mechanik� wyprowadzaj�c� 
dla odpowiedniego 
ukształtowania fasady z 
perfekcyjn� ochron� przed 
upałem i o�lepianiem. 

  

 

 

Dla pyta�, �ycze� i uwag: 

Infolinia HELLA +43/(0)4846/6555-0 

 

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 

Tel.: +43/(0)4846/6555-0 

Faks: +43/(0)4846/6555-134 

e-mail: office@hella.info 

Internet: http://www.hella.info 
 

  


