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Wybierz miejsce montażu, wywierć dwa otwory montażowe 
i przykręć podstawę do ściany.

Upewnij się że gniazda złącz na końcu przewodu zabezpieczone są 
przed wilgocią

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z 
niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści 
prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż 
i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę 
podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej 
zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy 
eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą 
gwarancji.
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega 
sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych 
produktu.
Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do 
tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
UWAGA
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie 
należy zrywać!
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1 Informacje podstawowe

Budowa kamery
Skrócona instrukcja instalacji i montażu

Skrócona instrukcja instalacji i montażu

Model: OR-MT-FS-1805
Kamera monitorująca IP

Instalacja

Podłączenie
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1.  Zainstaluj bezprzewodową antenę i ustaw ją w prawidłowej pozycji. 
2.  Podłącz zasilanie do kamery.
3.  Włącz router. Upewnij się, ze kamera i smartfon są połączone z tym 
samym routerem.

Kamerę można podłączyć przewodowo i dodać ją za pośrednictwem 
aplikacji lub przeglądarki. W tym celu należy podłączyć kamerę do 
routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

Kamerę można również podłączyć bezprzewodowo i dodać ją za 
pośrednictwem  aplikacji.
Upewnij się,  że  kamera  nie  jest  podłączona  za  pomocą  kabla  sieciow-
ego.



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110 www.orno.pl

1.  Pobierz aplikację
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2.  Dodaj kamerę IP  

Deklaracja zgodności
Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że produkt OR-MT-FS-1805 jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy  R&TTE 1999/5/EG. 
Deklaracja zgodności produktu dostępna jest na stronie www.orno.pl

2 Dodaj kamerę IP

3 Dostęp do kamery IP

4 Często zadawane pytania

Kamerę  można dodać  za  pomocą  smartfonu.

Przejdź do sklepu Google Play store lub App Store i wpisz nazwę:
My IPC Viewer. Odszukaj aplikację mającą taką samą ikonę jak 
przedstawiona powyżej i pobierz ją na swoje urządzenie.

Uruchom aplikację. Dotknij przycisk „+” w aplikacji, a następnie postępuj 
zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby dodać kamerę.

Po poprawnym dodaniu kamery możesz uzyskać do niej dostęp za 
pośrednictwem aplikacji lub przeglądarki.

Jeśli chcesz korzystać z kamery za pośrednictwem przeglądarki, można 
wyszukać i uzyskać dostęp do jej strony internetowej w lokalnej sieci LAN.
1. Proszę skopiować  do komutera PC plik "Equipment Search Tool” z 
dostarczonej płyty CD.

3. Kliknij dwukrotnie na listę kamer, a domyślna przeglądarka będzie 
otwierać się na stronie logowania.
4. Po zalogowaniu się po raz pierwszy, należy pobrać i zainstalować 
dodatek.
5. Po zalogowaniu się można zarządzać kamerą przez przeglądarkę.

Nie pamiętam nazwy użytkownika / hasła

Przywróć ustawienia fabryczne kamery:
1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” kamery przez około 10 sekund 
przy włączonej kamerze, następnie zwolnij przycisk.
2.  Po zwolnieniu przycisku należy odczekać 30 sekund, kamera zostanie 
uruchomiona ponownie i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne. 
Przywrócone zostaną też nazwa użytkownika i hasło.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować 
połączenie bezprzewodowe. W tym celu można posłużyć się kreatorem 
instalacji dostępnym w aplikacji i skonfigurować ponownie łączność 
bezprzewodową.
W przypadku niepowodzenia operacji podłączania urządzenia do sieci 
Wi-Fi przy użyciu kreatora należy skonfigurować sieć Wi-Fi ręcznie, po 
podłączeniu kamery przewodowo. 

Uwaga:   

2. Otwórz plik  "Equipment Search Tool” .

My IPC Viewer


