
Monitor może pracować w trybie bezprzewodowym. Konieczne jest przygotowanie routera Wifi oraz urzą-
dzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. Schemat połączeń dostępny jest na stronie produktu.

Uwaga: 
1. Pasmo Routera -- Monitor wewnętrzny pracuje jedynie w pasmie 2.4GHz. Jeśli Twój router obsługuje dwa 
pasma, musisz stworzyć osobne SSID dla 2,4GHz i 5GHz. By zapewnić prawidłową pracę systemu, upewnij 
się, że monitor podłączony jest do pasma 2,4GHz. 
2. Router b/g/n -- monitor pracuje w sieciach 802.11(b/g/n).  

Poniżej przedstawiamy obsługę na urządzeniu z systemem Android.
Obsługa na urządzeniach z systemem iOS  wygląda podobnie. Pojawiające się różnice mogą wynikać ze sto-
sowania różnych wersji systemów operacyjnych Android i iOS.

1) Zainstaluj aplikację MobileEyeDoor+ ze sklepu Google Play lub App Store. 

2) Uruchom “MobileEyeDoor+”.  
    Kliknij “     ”, by dodać urządzenie. 
    Następnie wybierz  opcję „Dodaj urządzenie połączone bezprze-       
    wodowo z routerem”.

3) Przytrzymaj “talk” przez 5 sekund aż urządzenie wyda sygnał   
     dźwiękowy. Monitor uruchomi się ponownie. Przycisk “Hang   
     up” zacznie mrugać. Tryb AP został aktywowany.
     
UWAGA: 
    Jeśli monitor jest w trybie AP, ale nie została włączona funkcja    
    połączeń bezprzewodowych w “MobileEyeDoor+”, urządzenie   
    po 10 minutach bezczynności wróci do poprzedniego trybu    
    pracy.  

    Jeśli urządzenie pracuje w trybie AP, przytrzymaj przez  
    5 sekund przycisk “talk”,  by przywrócić poprzedni tryb pracy.  
    Monitor zasygnalizuje operację sygnałem dźwiękowym.



4) “Ustawienia WIFI ”. Kliknij  “                       ” , by włączyć wyszukiwanie sieci Wifi w swoim urządzeniu. 
Wśród odnalezionych sieci pojawi się numer UID monitora (znajduje się on również na urządzeniu). 
Wybierz jeden ze znalezionych monitorów, by się podłączyć.
 

1) Zainstaluj aplikację MobileEyeDoor+ ze sklepu Google Play lub App Store. 

5) Wróć do “Ustawienia WIFI”. Zostaną wyświetlone wszystkie odnalezione urządzenia. Wybierz swoją sieć 
i podłącz się do niej używając hasła Wifi. Sieć Wifi musi być zabezpieczona hasłem. Sugerujemy używanie 
krótkich nazw sieci i haseł, jednak zachowując przy tym standardy bezpieczeństwa. Nie należy używać haseł 
typu „111111” czy „123456”. Monitor zrestartuje się i wyda sygnał dźwiękowy. 

6) Kliknij “Następny krok”, by dodać monitor. 
     Wprowadź dane monitora. Domyślnie użytkownik to “Admin”, a hasło to     
     ”888888”.

7) Wróć do ustawień WLAN na urządzeniu mobilnym i wybierz router,  
     z którym połączony jest monitor. 
   


