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declaração de conformidade 

Ornon-Logistic Sp. Zoo declara que os OR-VID-IP-1046 cumprem a Directiva 2014/53 / UE. 

O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.orno.pl 

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
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3 Observações preliminares 

Antes de usar o aparelho, leia este manual de instruções. Se você tiver qualquer problema com a compreensão do conteúdo, entre em 

contato com o seu representante. O dispositivo é colocado em funcionamento por si mesmo, desde que você tem o conhecimento básico e 

as ferramentas certas para engenharia elétrica. No entanto, recomendamos que você instale o dispositivo por pessoal qualificado.

O fabricante não é responsável pela montagem incorrecta ou danos resultantes do funcionamento do dispositivo. Reparos e modificações realizadas por 

pessoas não autorizadas resultar em perda da garantia.

Dado que os dados técnicos podem ser sujeitos a modificações específicas, as reservas fabricante o direito de fazer alterações sem aviso 

prévio. 

1. Todas as conexões de fiação devem ser feitas com a energia desconectada.
2. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
3.  Não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada. 
4. Não abra o aparelho e não realizar qualquer reparação.
5. Não use o aparelho incorretamente.
6. Não instale o aparelho perto de equipamentos que têm um forte campo magnético como a televisão.
7. Não instale o módulo num local onde exista humidade excessiva, vibração, choque e sol forte.
8. Desligue a unidade quando emitir sons "anormais"

o Os equipamentos eléctricos e electrónicos, devem ser depositados nos contentores 
apropriados e não com o lixo doméstico

4. CARACTERÍSTICAS 

O módulo IP é uma ferramenta moderna que redireciona a conexão de qualquer de 4 fios de telefone da porta de vídeo para 

smartphone. O aplicativo simples suporta dispositivos móveis iOS e Android. Usando o protocolo IP permite a visualização remota 

do ambiente, a realização de entrevistas, tirar fotos e controlar a fechadura elétrica via smartphone ou tablet. conectados através 

de uma LAN com fio ou dispositivos de rede local sem fio necessários para a rede Internet para a operação adequada.

apresenta: 

• configuração (endereço IP fixo não é necessário); 
• Suporte para a aplicação "MobileEyeDoor +" simples;
• acesso aos recursos do aplicativo: bate-papo, um ambiente de monitoramento da câmera, a abertura remota fechadura da porta elétrica 

das imagens capturadas e vídeos gravados da memória do smartphone;

• o painel exterior e que liga o monitor;

• DC tensão da fonte de alimentação de 12V;

• fechaduras eléctricas necessitam de energia adicional.



4 

5. kit de construção

1 ANT 1 ANT Ligação da antena WiFi. 

2 SET Pressione e segure o botão até que o LED AP acende nas partidas do painel frontal. O 

modo AP máquina de vontade após o reinício.

3 ligação NET 3 ligação NET O LED acende quando ele é conectado ao cabo LAN router para o dispositivo. 

4 LED AP Modo AP AP, o indicador pisca; As voltas de luz sobre quando o dispositivo é reiniciado.

5 LED POWER 5 LED POWER O indicador de alimentação de rede apropriada. 

6 LAN O cabo de potência para a ligação ao router. 

7 ao ar livre 7 ao ar livre Conectar um painel externo de intercomunicador de video. 

8 interior Ligue o monitor de vídeo para interfone. 

9 DC 9 DC 12V DC 

6. EQUIPAMENTO 

- Evite local de montagem do dispositivo exposto à luz solar forte.

- Não exponha o dispositivo a chuva, altas temperaturas, alta umidade, poeira ou sujeira. desconectar o dispositivo da fonte de

alimentação antes da instalação.
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apenas uma unidade exterior e um monitor de vídeo conectado ao conversor IP. 

Atribuição de ligar conversor de cabo: CC de 12 V +: vermelho; Áudio: branco; GND (terra): black; Vídeo: amarelo. A telefones de porta de vídeo de 

cor atribuição sem fio pode variar (por exemplo, Áudio. Azul), e vamos verificá-lo.

7.1 O conversor de conexão com fio à rede LAN / Internet 

1. Ligar o cabo para o conversor de acordo com o diagrama em secção 5.

2. Ligue o conversor IP gateway (router).

3. Conecte o adaptador à tomada do conversor, e ligue o poder.

4. O dispositivo, a luz LED AP está ligado, aguarde alguns segundos. Depois de desligar as luzes ouvir um clique, o que

significa que a unidade é ligada em conformidade.

4. Vá à seção 8.1 - Mobile app em seu smartphone ou tablet para configurar a conexão de linha fixa.
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7.2 O conversor de relacionamento Wireless LAN / Internet 

1. Ligue a antena para o conversor.

2. Conecte o monitor à unidade exterior e o conversor de interfone.

3. Conecte a fonte de alimentação para o conversor.

3. Vá para o Capítulo 8.2 - Configurando o aplicativo Wi-Fi móvel sem fio em seu smartphone ou tablet.

8. SOFTWARE 

aplicação MobileEyeDoor +. 

Baixar "MobileEyeDoor +" aplicação do sistema em caso de Android Play Store ou sistema iOS, a App 

Store. aplicativo leitor de QR code ajuda está disponível para download aqui:

8.1. Configurando uma conexão com fio

1. Faça o download e instalar o aplicativo MobileEyeDoor + se o aplicativo já estiver instalado, prossiga para a próxima etapa.

2. Conecte o cabo conversor para a rede de computadores é uma rede de 7,1. De acordo com a seção (página 5)

3. Execute o aplicativo MobileEyeDoor +

4. Pressione botão4. Pressione botão

5. Clique no botão "Clique aqui para conectado com fio dispositivo / wirelles" opção. 

6. Selecione na lista de dispositivos é uma maneira de adicionar:

• Digitalizar o código QR no dispositivo (leia código só QR localizado na parte traseira do módulo)

• Configuração manual (configurar manualmente o endereço IP da LAN ou definir o número UID)

• Pesquisa LAN (o software procura automaticamente a LAN - o roteador ou servidor LAN para a função de atribuição de endereço IP automática -

DHCP) está activada.

7. Digite a senha usada para acessar o conversor. A senha padrão é 888888

8. Depois de adicionar a ferramenta correta para as imagens internas são exibidos na tela principal. O usuário pode ativar a função de "alerta push" para atender às 

suas necessidades.
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8.2. Configuração Wi-Fi sem fio

1. Faça o download e instalar o aplicativo MobileEyeDoor + se o aplicativo foi instalado, inicie-o e vá para a próxima etapa.

2. Pressione botão.2. Pressione botão.

3. Pressione o botão "SET" no lado do conversor, e não deixe até o LED AP acende. Após a reinicialização, o dispositivo é

iniciado no modo AP. Se você ouvir um clique, isso significa que o dispositivo é iniciado e modo de entra de acordo com a AP.

Modo AP, o AP luz pisca.

4. No telefone, clique em "Wi ..." eszközmegjelenítőn "Dispositivo Configurações de Wi-Fi ..." botão na interface do usuário do telefone para

ativar a WLAN. conexões Wi-Fi disponível em seu telefone, localize o DIU identificação IP conversor (DIU conversor é preso na parte de

trás do rótulo). Selecione o número UID eo link será criado no telefone.

5. Retorne ao MobileEyeDoor aplicação +, selecione "Clique aqui para novo dispositivo sem fio", e ir para a próxima etapa. Os

roteadores sem fio estão disponíveis serão incluídos. Escolha um, se o roteador requer uma senha, aparecerá uma janela a pedir-lhe

para entrar. Após digitar a senha e confirmar o conversor automaticamente reiniciado. Você vai ouvir um clique, o que é a conexão

apropriada.

6. Continue seguindo o "Next Step" configuração da ferramenta conversor de IP para adicionar. Preencha os campos apropriados no

dispositivo de informação (nome) e digite a senha do usuário "Admin" "888888".

7. Retorne as configurações WLAN telefone e selecione o roteador sem fio que está ligado ao gateway. comentário:

1) Modo de AP, o AP pisca continuamente no início do processo. 

2) Se o dispositivo tem o modo AP, a função sem fio no telefone "MobileEyeDoor +" não está ativado ou não levada a cabo a operação, a

unidade sairá do modo AP e retornar ao modo anterior após 10 minutos.

3) Para sair do modo AP, pressione o botão "SET" novamente, e não deixe até o flash LED AP. Depois de reiniciar a máquina volta

para o seu modo de ligação anterior.

4) Se você deseja conectar o dispositivo ao usuário através de uma conexão sem fio, o dispositivo será reiniciado automaticamente.

5) Quando o conversor IP está ligado ao modo AP, ele irá se conectar automaticamente ao seu telefone Conversor "... WiFi" Android

interface, enquanto o usuário com o sistema iOS deve ser ligado a uma configuração de Wi-Fi IP de gateway manualmente.

8.3 aplicação móvel - Serviço 

1. Abertura da fechadura elétrica (a possibilidade de criar uma senha)

2. Salve a imagem da unidade externa do telefone inteligente ou na memória do tablet,

3. Guarde as gravações de vídeo para uma câmera externa para o smartphone ou memória do tablet, 

4. Ligar o painel exterior do microfone (a intercepção ambiental)

5. Ligue o microfone do telefone móvel:

6. Outras opções - opções avançadas

7. A lista de painéis registados externos (função de notificação conjunto, o painel ligado ou desligado)

8. Visualização salva imagens e vídeos,

9. Habilite a gravação de vídeo automáticas (?)

10 parâmetros técnicos da aplicação (na tela como estilo de vídeo (grande ou 1: 1 de aspecto),

ocultar o ícone do aplicativo na barra de notificação)

Informação 11. da versão,

12. Seleccione o painel externo
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Adicionando 13 novos painéis exteriores, 

14. Os painéis externos adicionais visualizar janela, 

15. O painel externo nomeado imagem principal, 

16. O nome do produto, 

17. Data e hora.

Para receber chamadas, abertura de portas: 

o 

Para receber chamadas, abertura de portas: 

Depois da primeira mensagem exterior botão painel anel de prensagem (A) é apresentada no ecrã ou comprimido do telefone inteligente. 

WIEW pressione o botão para abrir o aplicativo MobileEyeDoor +.

2 de vídeo e reprodução de áudio é ativada por padrão a partir do painel externo. segure para comunicar com pé na frente da entrada do 

ícone do microfone (B).

3. Abertura da fechadura elétrica - imprensa ícone de chave (1). mensagem de senha de bloqueio aparece - a caixa exterior, digite sua

senha (senha padrão: 888888). Pressione Sim para desbloquear a fechadura elétrica.



9 

Aplicações Mobile 8.4 - Opções avançadas 

Configurações avançadas para o dispositivo: 

1. Clique em "Lista de dispositivos registrados" botão. ícone do dispositivo aparece em todas nominativas .

o que pode permitir uma indicação do botão de chamada de intercomunicação é pressionado no telefone. 

Selecione o dispositivo que deseja beállítni a lista, seguido pelos "Digite a senha" é exibida. 

Digite a senha atribuída à máquina, em seguida, pressione o botão Confirmar. Mova o cursor 

para a notificação (alarme) e desliga quando você ligar o telefone receberá értrstést (push) 

quando a unidade exterior é pressionado Gonbad o anel.

Toque no nome do dispositivo desejado, em seguida, a mensagem 'Digite a senha' será exibida. 

Digite a senha atribuída à máquina, em seguida, pressione o botão Confirmar. A tela tem 

configurações especiais irá aparecer:

2. Edite - o nome, o UID (identificador único de dispositivo), nome de usuário e senha

para edição. NOTA: Para desativar as notificações para permitir a edição (ponto 1)

3. Nome do dispositivo - permite que você especifique o nome do painel externo, como a "entrada principal" e assim por 

diante. 

4. UID - ID dispositivo único para identificar o dispositivo,

5. Usuário

6. Password - senha padrão para o dispositivo para desbloqueá-lo ou para alterar outros

parâmetros,

7. É possível desativar a solicitação de senha quando você pressiona o botão de liberação da porta (obturador) 

8. Para alterar a resolução da imagem,

9. Exibe a janela "Configurações do dispositivo" - abaixo

10 configurações de WiFi - permite configurações de rede Wi-Fi necessária para a operação do painel externo. 

configurações do dispositivo: 

11. Hora de início - para selecionar o tempo de abertura da fechadura elétrica, 

12. Ativar notificações Push (informações do aplicativo de exibição no smartphone ou

tablet)

Ligue detecção de movimento 13,

14. Para ativar as notificações de e-mail,

15. Sincronização de horário 

16. dispositivo Restart - permite que o dispositivo reiniciar,

17. Para alterar a senha de administrador,

18. Permite que um aplicativo adicionar outros usuários,

19. Alterar senha / Desbloquear - permite levantar e mudar a senha
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Navegador 9 Acesso 

Se o conversor está conectado a uma rede de área local corretamente, ele está disponível através do browser. Os navegadores 

recomendados: Internet Explorer

No Windows 7, 8, 8,1 sistema, o navegador deve ser iniciado no modo de administrador. 

Introdução: determinado utilizando o "HiCamSearcher v1.1.exe" disco de software no endereço IP para o painel externo. Este endereço aparecerá no 

campo [IP Local]. Digite o endereço IP no campo de endereço do navegador Web.

Nota: Você deve habilitar o suporte a ActiveX em formato Internet Explorer. Login: Digite sua senha no campo de senha do painel 

externo (senha padrão: 888888). Pressione a tecla Enter. AVISO!

A imagem está em jogo na janela do navegador Internet Explorer, você precisa instalar o jogador IPDoor. 

você pode instalar o CD-ROM fornecido ou através do link "Dowload Player" na janela inferior.

Suporta o acesso à unidade exterior através do browser: 

1. Início - Home Screen,

2. Mídia - Configurações para mostrar a imagem na janela do navegador e as informações colocadas no aplicativo móvel ou a imagem

exibida, resolução, som, etc. Mudança.

3. Parâmetros - redes LAN e Wi-Fi, configurações do dispositivo,

4. Definições de Sistema Sistema - para adicionar usuários, alterar senhas, tempo do jogo, restaure as configurações de fábrica, dispositivo e

aplicação de informação, registros do sistema.

5. Há três botões na sucessão: salvar fotos, salvar vídeos, abrindo a fechadura,

6. Opções de Controle de Imagem - permite que o matiz, brilho, contraste e saturação para alterar a imagem,

7. Atualização / Default - atualizar a imagem / restaurar as configurações padrão,
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parâmetros de imagem (stream - - 8. Stream / Imagem qualidade de imagem, imagem - ajustar o tamanho da imagem da janela do navegador, ou uma câmera externa ao seu 

tamanho original. 

9. As informações sobre o número atual de dispositivos móveis conectados e acompanhando előnézetről o navegador. 

10 CUIDADOS E MANUTENÇÃO 

A sujeira deve ser limpo com um pano macio, ligeiramente úmido pano e detergentes suaves. Não utilizar solventes, 

gasolina, etc, bem como produtos que contêm substâncias abrasivas.

11. Solução de problemas 

1. Sem energia - Verifique se a fonte de alimentação está funcionando. 

2. A ausência de uma conexão de rede, a conexão for perdida - Verifique os parâmetros de ligação à rede e que a antena externa está dentro da

cobertura de rede Wi-Fi,

3. Rede de erro de conexão - Verifique se o router LAN / WiFi não tem que tűzfalblokkolással ou bloqueando a conexão de novos

dispositivos e a senha da rede Wi-Fi foi digitado corretamente.

12. ESPECIFICAÇÕES

sistema de vídeo: PAL / NTSC 

Fonte de alimentação: 12V DC fonte de alimentação externa 

Consumo de energia: 400 mA, 

interface de rede LAN: 10/100 Mbit 

Interface WiFi: 54 MBit WAP2 criptografia algoritmo 

temperatura de funcionamento: -10 ° C - + 60 ° C

montagem: superfície montado 

12.1 Dimensões 

ver. 2 (08.2016).

http://www.orno.pl/
http://www.flexiobt.hu/



