
INSTRUKCJA PAROWANIA  
aplikacji Amica Home
z piekarnikiem

System iOS + piekarnik z wyświetlaczem Tz
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WPROWADZENIE I WYMAGANIA

Aplikacja Amica Home umożliwia sterowanie 
piekarnikiem za pomocą urządzenia mobilnego. 

Dzięki aplikacji możesz:

 9 sterować piekarnikiem z dowolnego 
miejsca;

 9 włączać i wyłączać zdalnie piekarnik oraz 
poszczególne funkcje;

 9 ustawić i kontrolować czas, temperaturę 
i status pieczenia;

 9 korzystać z gotowych programów 
pieczenia;

 9 tworzyć i zapisywać własne programy;

 9 układać plan pieczenia dostosowany 
do swoich potrzeb;

 9 otrzymywać powiadomienia i alerty 
np. o zakończeniu pracy piekarnika.

Zanim przystąpisz do parowania (połączenia) aplikacji z piekarnikiem upewnij się, 
że posiadasz:

W przypadku wystąpienia problemów zachęcamy do zapoznania się z sekcją „pytania 
i odpowiedzi” oraz kontaktem ze wsparciem technicznym użytkownika.

• urządzenie mobilne z systemem iOS w wersji 11.x lub wyższej;
• piekarnik Amica z wyświetlaczem Tz.
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Aby skorzystać z tych możliwości – niezbędne jest pobranie i sparowanie aplikacji 
z piekarnikiem. 

FAQ
pytania 
i odpowiedzi

wsparcie 
techniczne 
użytkownika
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Na wyświetlaczu Tz piekarnika włącz tryb parowania w następujący sposób:

• w stanie czuwania (StandBy) dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy sensor 
termometru;

przytrzymaj 
2 sekundy

KROK 2
AKTYWACJA TRYBU PAROWANIA

KROK 1
POBRANIE APLIKACJI

Na urządzeniu mobilnym otwórz Apple App Store, wyszukaj 
aplikację Amica Home i pobierz ją. 

Po pobraniu aplikacji – przejdź do KROK 2

• korzystając ze strzałek góra/dół wybierz pozycję „Zasilanie WIF” i dotknij 
sensora „OK”;

wybór 
pozycji
„Zasilanie 
WIF”

zatwierdzenie 
wyboru

DEMO

PIECZENIE STEK WOŁOWY
ŚREDNIO WYPIECZONY

PM

NISKA TEMP.
1.

WiFi Zasilanie WIF
6AC63A896517
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• korzystając ze strzałek góra/dół wybierz pozycję „Parowanie” i dotknij sensora „OK”;

• korzystając ze strzałek góra/dół ustaw opcję „ON” i dotknij sensora „OK”;

• korzystając ze strzałek góra/dół ustaw opcję „ON” i dotknij sensora „OK”;

• upewnij się, że wyświetli się komunikat „APP 5”;

wybór 
opcji „ON”

zatwierdzenie 
wyboru

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

Zasilanie WIF

Parowanie

Parowanie

Parowanie

6AC63A896517

6AC63A896517

6AC63A896517

6AC63A896517

ON

ON

ON

wybór 
pozycji
„Parowanie”

zatwierdzenie 
wyboru

wybór 
opcji „ON”

komunikat 
„APP5”

zatwierdzenie 
wyboru

• po aktywowaniu trybu parowania – przejdź do 

• od tego momentu piekarnik przez 5 minut będzie umożliwiał sparowanie – czyli 
przeprowadzenie konfiguracji piekarnika do użycia z aplikacją mobilną;

KROK 3



KROK 3
URUCHOMIENIE APLIKACJI I AKCEPTACJA WARUNKÓW 
• uruchom aplikację Amica Home na urządzeniu mobilnym;
• zapoznaj się z informacjami wstępnymi i warunkami użytkowania aplikacji; 
• wyraź odpowiednie zgody;

• po akceptacji warunków– przejdź do KROK 4

dokument
scrollowany

Aplikacja umożliwia wybór 1 z 4 trybów łączenia. Wybierz tryb, który najbardziej 
odpowiada Twoim oczekiwaniom i możliwościom technicznym:

KROK 4
WYBÓR TRYBU ŁĄCZENIA

Połączenie AP – bezpośrednie połączenie z punktem 
dostępowym piekarnika – telefon będzie pełnił rolę 
„pilota” do zdalnego sterowania piekarnikiem. 

Jeśli wybierzesz ten tryb – przejdź do KROK 5.1

Połączenie LAN – połączenie z piekarnikiem 
za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Dostęp spoza 
tej sieci jest wyłączony.

Jeśli wybierzesz ten tryb - przejdź do KROK 5.2

Połączenie WAN – połączenie z piekarnikiem za pomocą 
sieci Internetowej – dostęp z dowolnego miejsca 
na świecie.

Jeśli wybierzesz ten tryb - przejdź do KROK 5.2

Połączenie AUTO – aplikacja będzie przełączać się
pomiędzy trybem AP, LAN lub WAN w zależności od
możliwości technicznych.
Jeśli wybierzesz ten tryb - przejdź do KROK 5.2
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Proces konfiguracji trybu AP zakończony 
– możesz rozpocząć sterowanie piekarnikiem. 

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie 
procesu konfiguracji zachęcamy do zapoznania się 
z sekcją „pytania i odpowiedzi” oraz kontaktem 
ze wsparciem technicznym użytkownika.

KROK 5.1
POŁĄCZENIE Z PIEKARNIKIEM W TRYBIE AP

Jeśli w KROKU 4 wybrałeś tryb AP
 – do ukończenia konfiguracji wystarczy 
podłączyć się do sieci SmartIN: aplikacja poprosi 
o połączenie się z siecią SmartIN i po połączeniu 
wyśle parametry konfiguracyjne i będziesz mógł 
rozpocząć użytkowanie piekarnika. 

?

FAQ
pytania 
i odpowiedzi

wsparcie 
techniczne 
użytkownika

KROK 5.2
DANE SIECI WI-FI
DOTYCZY TRYBU: LAN, WAN, AUTO.

Jeśli w KROKU 5 wybrałeś tryb LAN/WAN/AUTO 
– do ukończenia konfiguracji  niezbędne będą nazwa 
oraz hasło dostępowe do sieci Wi-Fi.

• w polu SSID podaj nazwę sieci Wi-Fi, do której 
piekarnik ma zostać podłączony

• w polu password – podaj hasło sieci Wi-Fi, 
do której piekarnik ma zostać podłączony

Po podaniu tych danych użyj przycisku „Dalej”, 

a następnie przejdź do KROK 6
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Proces konfiguracji trybu LAN / WAN / AUTO 
zakończony – możesz rozpocząć sterowanie 
piekarnikiem. 

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie 
procesu konfiguracji zachęcamy do zapoznania 
się z sekcją „pytania i odpowiedzi” oraz 
kontaktem ze wsparciem technicznym 
użytkownika.

• podaj imię i nazwisko

• podaj adres kontaktowy email 

•   zapoznaj się i zaakceptuj Umowę licencyjną 
oraz politykę prywatności

KROK 6
KONTO AMICA, ZGODY FORMALNE I HASŁO
DOTYCZY TRYBU: LAN, WAN, AUTO.

W związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
dot. przetwarzania danych aplikacja założy konto 
w serwisie Amica Home. W tym celu:

?

FAQ
pytania 
i odpowiedzi

wsparcie 
techniczne 
użytkownika
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• jeśli chcesz mieć możliwość sterowania 
aplikacją przez Internet – zaznacz pole 
„Sterowanie przez Internet” oraz 
podaj hasło, jakim chcesz zabezpieczyć 
funkcjonalność sterowania przez Internet



PYTANIA OGÓLNE

1. NIE WIEM JAKĄ MAM WERSJE WYŚWIETLACZA! 
JAK TO SPRAWDZIĆ? 
Jeśli nie znasz wersji wyświetlacza Twojego piekarnika wejdź na stronę 
www.amica.pl i skorzystaj z wyszukiwarki (prawy, górny róg strony). Wpisz 
symbol urządzenia i przejdź na stronę dedykowaną dla Twojego piekarnika. 
W zakładce „Specyfikacja” w sekcji „Wyposażenie” znajdziesz pozycję 
„Programator” z nazwą Twojego wyświetlacza. 
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi wejdź na www.amica.pl/wsparcie aby uzyskać 
pomoc. 

2.  SKĄD POBRAĆ APLIKACJĘ AMICA HOME? 
Aplikację Amica Home można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. 

3. JAK ROZPOCZĄĆ PAROWANIE? 
Na początku włącz w piekarniku tryb parowania. Opis sposobu uruchomienia 

trybu parowania zawarty jest w  

4. CO TO JEST SSID? 
SSID to identyfikator sieci bezprzewodowej – inaczej mówiąc nazwa Twojej 
domowej sieci Wi-Fi. 

5. CHCIAŁBYM USUNĄĆ SPAROWANE URZĄDZENIA / SIEĆ Wi-Fi 
Z PAMIĘCI PIEKARNIKA. PROCES PAROWANIA SIĘ NIE POWIÓDŁ. 
Aby usunąć sparowane urządzenia i zapamiętane dane połączeń postępuj 
w następujący sposób: 

• dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy sensor „    ”;
• korzystając ze strzałek góra/dół odnajdź pozycję „RESTART Wi-Fi” i dotknij 

sensora „        ”;
• po około 10 sekundach dane zostaną usunięte.

Możesz rozpocząć proces parowania na nowo. 

6. ILE URZĄDZEŃ MOBILNYCH MOGĘ PODŁĄCZYĆ DO PIEKARNIKA? 
Liczba urządzeń mobilnych skojarzonych z piekarnikiem nie jest ograniczona 
– aplikację można instalować na wielu różnych urządzeniach mobilnych. 

7. CZY JEST MOŻLIWE JEDNOCZESNE STEROWANIE Z POZIOMU KILKU 
APLIKACJI? 
W Trybie AP oraz Trybie LAN – w danym momencie piekarnikiem można 
sterować tylko za pomocą jednego urządzenia. 
W Trybie WAN można sterować piekarnikiem za pośrednictwem wielu 
urządzeń – komunikaty sterujące są realizowane w kolejności chronologicznej.

KROK 2
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FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI



1. JAK DZIAŁA TRYB LAN?  
Tryb LAN polega na łączeniu się przez piekarnik z Twoją domową siecią Wi-Fi. 
Dzięki temu będziesz mógł sterować urządzeniem wszędzie tam, gdzie masz 
dostęp do domowej sieci Wi-Fi. 

2.   W JAKIEJ SYTUACJI WYBRAĆ TRYB LAN? 
Tryb LAN będzie dobrym wyborem, gdy w miejscu instalacji piekarnika masz 
domową sieć Wi-Fi i piekarnik znajduje się w jej zasięgu. Do konfiguracji będzie 
niezbędna nazwa i hasło domowej sieci Wi-Fi.
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1. JAK DZIAŁA TRYB AP?  
Tryb AP polega na bezpośrednim łączeniu się urządzenia mobilnego 
z punktem dostępowym Wi-Fi piekarnika. Nie potrzebujesz sieci domowej 
– ale sterowanie piekarnikiem będzie każdorazowo wymagało połączenia się 
z punktem dostępowym Wi-Fi piekarnika („SmartIN”). Sterowanie piekarnikiem 
będzie możliwe tak długo jak będziesz w zasięgu sieci Wi-Fi „SmartIN”. 

2. W JAKIEJ SYTUACJI WYBRAĆ TRYB AP? 
Ten tryb będzie dobrym wyborem, gdy w miejscu instalacji piekarnika nie masz 
dostępnej domowej sieci Wi-Fi, nie chcesz podłączać piekarnika do sieci Wi-Fi 
lub też piekarnik znajduje się poza zasięgiem domowej sieci Wi-Fi. 

3. TRYB AP – STEROWANIE PIEKARNIKIEM NIE DZIAŁA! 
Jeśli skonfigurowałeś piekarnik do pracy w Trybie AP – upewnij się, że Twoje 
urządzenie mobilne ma włączoną funkcję Wi-Fi oraz jest podłączone do sieci 
„SmartIN”. 

4. JAKI JEST ZASIĘG STEROWANIA PIEKARNIKIEM PRZY 
WYKORZYSTANIU TRYBU AP? 
Tryb AP opiera się o punkt dostępowy Wi-Fi w piekarniku – sieć „SmartIN”. 
Można przyjąć, że jego zasięg wynosi od kilku do kilkunastu metrów.  
Jak w przypadku każdej sieci Wi-Fi na zasięg wpływa wiele czynników 
– przede wszystkim przeszkody na drodze sygnału radiowego. Przykładowo: 
materiał, z którego są wykonane szafki oraz jego grubość; przedmioty 
metalowe (np. garnki) znajdujące się w pobliżu piekarnika, grubość ścian 
– to wszystko czynniki wpływające na zasięg.

TRYB LAN

TRYB AP

8. CZY MOŻNA WYŁĄCZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ Wi-Fi PIEKARNIKA? 
Funkcjonalność Wi-Fi można wyłączyć w dowolnej chwili. W tym celu należy 
ustawić parametr „Zasilanie Wi-Fi” na wartość „OFF”.



1. CZYM RÓŻNI SIĘ TRYB AUTO OD TRYBU AP/LAN/WAN?  
Wybór Trybu AUTO powoduje możliwość dynamicznego zmieniania sposobu 
łączenia przez aplikację. W przypadku braku możliwości podłączenia się 
w Trybie WAN lub LAN – aplikacja podjemie próbę bezpośredniego połączenia 
się z piekarnikiem.
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TRYB AUTO

2. JAK DZIAŁA TRYB WAN?  
Tryb WAN daje Ci możliwość sterowania piekarnikiem z każdego miejsca, 
w którym Twoje urządzenie mobilne ma dostęp do sieci Internet. Aby sterowanie 
było możliwe równocześnie piekarnik musi być podłączony do sieci Wi-Fi 
z dostępem do Internetu. 

3.   W JAKIEJ SYTUACJI WYBRAĆ TRYB WAN? 
Tryb WAN będzie dobrym wyborem, gdy zamierzasz korzystać z aplikacji 
Amica Home zarówno w miejscu instalacji piekarnika jak (np. w domu) jak i poza 
miejscem instalacji piekarnika (np. z pracy). 

4. GDZIE MOGĘ KORZYSTAĆ Z TRYBU WAN? 
Aby korzystanie z Trybu WAN było możliwe w muszą być spełnione następujące 
warunki: (1) piekarnik musi być podłączony do sieci Wi-Fi z dostępem do 
Internetu, (2) Twoje urządzenie mobilne musi mieć dostęp do sieci Internet.

1. STEROWANIE PIEKARNIKIEM NIE DZIAŁA  
W Trybie WAN sterowanie odbywa się z wykorzystaniem sieci Internet 
poprzez serwer Amica. Dlatego jeśli skonfigurowałeś piekarnik do pracy 
w Trybie WAN – upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne oraz piekarnik mają 
dostęp do Internetu. 

TRYB WAN

3. JAKIE SĄ WYMOGI WZGLĘDEM ROUTERA / SIECI Wi-Fi? 
Aby korzystać z trybu LAN – domowy router / sieć Wi-Fi musi udostępniać usługę 
DHCP. Jest to powszechnie stosowana usługa przez producentów urządzeń 
umożliwiająca automatyczne nadawanie urządzeniom adresów sieciowych. 

4. TRYB LAN – STEROWANIE PIEKARNIKIEM NIE DZIAŁA 
Jeśli skonfigurowałeś piekarnik do pracy w Trybie LAN – upewnij się, że Twoje 
urządzenie jest podłączone do tej samej sieci domowej, do której podłączony 
jest piekarnik.
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2.  MAM INNY WYŚWIETLACZ LUB INNY SYSTEM MOBILNY?  
GDZIE ZNAJDĘ INSTRUKCJE PAROWANIA? 
Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji przygotowanych dla poszczególnych 
systemów mobilnych i wyświetlaczy (programatorów) obsługujących sterowanie 
przez Wi-Fi:

Wyświetlacz

Wyświetlacz Tz

Wyświetlacz Tc

Wyświetlacz Tv

Android iOS

Przejdź do 
instrukcji 

Przejdź do 
instrukcji 

Przejdź do 
instrukcji 

Przejdź do 
instrukcji 

Przejdź do 
instrukcji 

Przejdź do 
instrukcji 
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1. W INSTRUKCJI ORAZ W „PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”  
NIE ZNALAZŁEM ROZWIĄZANIA PROBLEMU.  
JAKIE MOGĘ UZYSKAĆ WSPARCIE?  
Jeśli w trakcie konfiguracji połączenia wystąpił problem możesz skorzystać 
ze wparcia technicznego dla użytkowników. Zgłoś problem przy pomocy  
formularza kontaktowego na stronie Amica www.amica.pl/firma/kontakt  
– wybierając „Obsługa sprzętu” jako temat wiadomości.  

W celu szybkiego udzielenia odpowiedzi pomocne będą następujące dane: 
1. nazwa (Android albo iOS) oraz wersja systemu operacyjnego; 
2. producent i dokładny model telefonu; 
3. model piekarnika Amica / wersja wyświetlacza (programatora); 
4. opis problemu, który wystąpił. 

WSPARCIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

*Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach i regionach. App Store(R) jest znakiem usługowym Apple Inc.
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