
























WIDEO KAMERA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

OR-VID-EX-1052KV

NAME

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować 
ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie 
odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. 
Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę 
podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi.
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych 
niepogarszających 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. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 

Uszkodzenia wynikające z błędnego podłączenia nie podlegają naprawie z tytułu gwarancji!

Napięcie zasilania: DC 10-15V

Pobór mocy: 2.5W

Kąt widzenia: poziom 22 , pion 961 ° °

Rozdzielczość: 800 lini TV

Podświetlenie: białe diody LED

Temperatura pracy: -30°C to +60°C

Wymiary: 154 x 55 x 18 mm

Waga netto: 0,3 kg

D A N E T E C H N I C Z N E
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B U D O WA PA N E LU Z E W N Ę T R Z N E G O

1.Mikrofon

2.Obiektyw kamery

3.Białe diody LED 

4. Czytnik kart RFID
5. Dotykowa klawiatura 

numeryczna
6. Przycisk wywołania

7. Miejsce na nazwisko
8. Głośnik
9. Przewody podłączeniowe

UWAGA!
Przed wykonaniem otworów montażowych zaleca się wykonać próbę działania urządzenia. W tym celu 
podłączmy urządzenie na próbę wg. schematu podłączenia. Pierwsza osoba przytrzymująca kamerę powinna za 
pomocą przycisku wywołać drugą osobę, która znajduje się przy monitorze. Ta natomiast powinna dokładnie 
obejrzeć pole widzenia kamery w celu ewentualnej korekcji położenia modułu. Po dokładnych pomiarach należy 
przystąpić do wykonania otworów montażowych po wcześniejszym wyłączeniu zasilania.

I N S TA L A C JA PA N E LU Z E W N Ę T R Z N E G O

Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu 

natynkowego. Sugerowana wysokość umieszczenia kamery 

to 1,5 ~1,6 m.

1.Wykonaj otwór na odpowiedniej wysokości na ścianie.

2. Zdejmij ramkę montażową z panelu zewnętrznego.

3. Zamocuj ramkę montażową na ścianie.

4. Podłącz okablowanie.
5. Przymocuj panel zewnętrzny do ramki oraz przykręć dolną 

śrubą panel zewnętrzny do ramki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie należy instalować kamery, w miejscach mocno oświetlonych, gdzie obiektyw kamery będzie 
bezpośrednio wystawiony na promienie słoneczne lub silne oświetlenie. Jeśli światło pada 
bezpośrednio na obiektyw kamery zewnętrznej, obraz będzie prześwietlony; biały albo widoczne będą 
jedynie kontury. 
Nie używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp. oraz środków 
zawierających substancje ścierne.
Czyścić zabrudzenia wyłącznie miękką wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków 
myjących przeznaczonych do mysia elementów z tworzyw sztucznych.



Dodawanie kart użytkowników: Przybliż kartę Master do czytnika, a następnie przybliż kartę 
użytkownika, która ma zostać dodana. Przesuń ponownie dodaną kartę, aby wyjść z trybu 
ustawień. Wskaźnik BUTTON będzie migał do momentu wyjścia z trybu ustawień. W przypadku 
braku czynności w ciągu 30 sekund, urządzenie automatycznie opuści tryb ustawień. Aby dodać 
kartę użytkownika, dostęp musi być kontrolowany przez stację zewnętrzną.

Usuwanie kart Master oraz kart użytkowników: Przybliż kartę Master do czytnika cztery razy 
pod rząd. Wszystkie karty można usunąć. Po usunięciu karty zabrzmi sygnał dźwiękowy.

O B S Ł U G A

1. Operacje odblokowania: Odb lokowywanie za pomocą kar t zb l iżen iowych. Gdy 
zarejestrowana karta zostanie przyłożona do czytnika, wskaźnik UNLOCK zapali się, pojawi się 
dźwięk brzęczenia, a elektryczne drzwi zostaną odblokowane.

Czas odblokowania: domyślny czas odblokowania wynosi 5 sekund, można ustawić czas 
odblokowania jak poniżej:
     a. podłączyć blokadę: zamek można podłączyć do monitora wewnętrznego lub panelu 
zewnętrznego
     b. przejść w ustawienie zaawansowane monitora wewnętrznego, aby ustawić czas 
odblokowania
    c. przybliżyć kartę Master do panelu zewnętrznego i odblokować go za pomocą monitora 
wewnętrznego, a czas odblokowania panelu zewnętrznego będzie taki sam jak monitora 
wewnętrznego.

Rejestracja karty. Maksymalnie 100 kart może być zarejestrowanych przez stację zewnętrzną. 
Łatwe zarządzanie dzięki diodom LED oraz wskazówkom dźwiękowym. Odległość odczytu karty 
jest mniejsza niż 3 cm. Karty Master są niezbędne podczas dodawania lub usuwania kart 
użytkowników. Zalecane zachowanie karty na przyszłość.

Autoryzacja kart Master: Przy pierwszym użyciu gdy wskaźnik BUTTON zacznie migać oraz 
pojawi się dźwięk brzęczenia, użytkownik powinien przybliżyć dowolną kartę do czytnika 
będącego w trybie gotowości. Karta zostaje autoryzowana jako karta Master z powodzeniem gdy 
zabrzmi sygnał dźwiękowy. Karta Master może być autoryzowana przez użytkowników w 
dowolnym momencie.

Operacje na haśle:
     Domyślne hasło do zarządzania: *000000#
     Domyślne hasło odblokowania: 123456#

Ustaw hasło do zarządzania:
Wprowadź domyślne hasło *000000#, aby przejść do trybu ustawień
Przykład: Ustaw 888888 jako hasło do zarządzania
1. Wprowadź *000000#, aby przejść do trybu ustawień
2. Wprowadź *888888# dwukrotnie

Ustaw hasło odblokowujące użytkownika:
Wprowadź numery zarządzające, aby przejść do trybu ustawień
Przykład: Ustaw hasło 666666 jako hasło odblokowujące
1. Wprowadź * +swój numer zarządzania+#, aby przejść do trybu ustawień
2. Wprowadź 666666# dwukrotnie

Ustaw hasło do zarządzania:
Wprowadź domyślne hasło *000000#, aby przejść do trybu ustawień
Przykład: Ustaw 888888 jako hasło do zarządzania
1. Wprowadź *000000#, aby przejść do trybu ustawień
2. Wprowadź *888888# dwukrotnie

Ustaw hasło odblokowujące użytkownika:
Wprowadź numery zarządzające, aby przejść do trybu ustawień
Przykład: Ustaw hasło 666666 jako hasło odblokowujące
1. Wprowadź * +swój numer zarządzania+#, aby przejść do trybu ustawień
2. Wprowadź 666666# dwukrotnie

Jeżeli karta MASTER zaginęła musisz zresetować urządzenie, w tym celu skontaktuj się 

z doradcą technicznym.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Nie powinno się prowadzić przewodów wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych instalacji 

np. dzwonka, alarmu itp. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne emitujące silne pola 

magnetyczne (np. kolumny głośnikowe, odbiornik telewizyjny) będące w bezpośrednim kontakcie

z przewodami łączącymi panel zewnętrzny z monitorem mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie 

zestawu.
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Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla 
ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty 
sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym 
systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!


