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VIARIS CHARGERS CONFIGURATION AND CONTROL VIA 
WEB PLATFORM OR e-VIARIS APPLICATION 

WEB BROWSER ACCESS 

The charger has an embedded web that allows: 

  Switching on / off
  Reading of electrical parameters
  Download the file of recharges
  Programming of time schedules and maximum consumption
  Power modulator configuration
  Adjustment for installations with solar generation
  Communications WiFi, ethernet, 4G, access point, OCPP, etc.
  RFID / touch operation

Connect your mobile device or computer to the VIARIS charger for greater 
control using a web browser: 

1. Set your device's internet and network connection to Wi-Fi

2. If your charger is a VIARIS UNI you must connect to the ORB-
EVVC3nnnnnnnnnn network, and if your charger is a VIARIS COMBI +
connect to the ORB-EVVC4nnnnnnnnnn network (where nnnnnnnnnn is
the serial number of the charger)

KONFIGURACE A OVLÁDÁNÍ NABÍJEČEK VIARIS PROSTŘEDNICTVÍM 
WEBOVÉ PLATFORMY NEBO APLIKACE e-VIARIS

PŘÍSTUP PŘES WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

Nabíječka má zabudované webové připojení, který umožňuje:

 Zapínání/vypínání
	Čtení elektrických parametrů
	Stahování souborů dobíjení
	Programování časových plánů a maximální spotřeby
	Konfigurace modulátoru výkonu
	Úprava pro systémy se solární výrobou elektřiny
	Komunikace WiFi, Ethernet, 4G, přístupový bod, OCPP atd.
	Ovládání pomocí karty RFID / dotykem

Připojte mobilní zařízení nebo počítač k nabíječce VIARIS a získejte lepší 
ovládání pomocí webového prohlížeče:

1. Nastavte připojení internetového a síťového připojení vašeho zařízení k Wi-Fi

2. Pokud je vaše nabíječka VIARIS UNI musíte se připojit k síti ORB- 
EVVC3nnnnnnnnnn, a pokud je vaše nabíječka VIARIS COMBI + připojte se 
k síti ORB-EVVC4nnnnnnnnnn (kde nnnnnnnnnn je sériové číslo nabíječky)
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3. Factory Password: 12345678 (It is recommended the password is changed
to a secure password)

4. Open a web browser such as Internet Explorer or Google Chrome

5. Go to the Address bar and enter the IP address 192.168.4.1

3. Tovární heslo: 12345678 (doporučuje se jej změnit na bezpečné heslo)

4. Otevřete webový prohlížeč, například Internet Explorer nebo Google Chrome

5. Přejděte na řádek adresy a zadejte IP adresu 192.168.4.1
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e-VIARIS MOBILE APP

Download 
management of your chargers. 

Features: 

� Remotely turn charger ON/OFF.
� Set up RFID or touch activation.
� Configure RFID cards.
� Manage one or more VIARIS charge points.
� Set charging times.
� Receive charging status notifications.
� Real-time data of your home and vehicle(s) energy consumption.
� View historic daily, monthly and annual charging data.
� Set load capacity.
� Firmware updates.
� Export charges to .csv file.

FREE download at Google Play and App Store: 

MOBILNÍ APLIKACE e-VIARIS

Stáhněte si uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci e-VIARIS pro lepší kontrolu 
a správu vašich nabíječek.

Charakteristiky:

 Dálkové zapínání/vypínání nabíječky.
 Nastavení aktivace pomocí karty RFID nebo dotykem.
 
 Správa jednoho nebo více nabíjecích bodů VIARIS.
 Nastavování doby nabíjení.
 Přijímání oznámení o stavu nabíjení.
 Údaje o spotřebě energie v reálném čase vaší domácnosti a vašeho vozidla

(vašich vozidel).
 Zobrazování historických denních, měsíčních a ročních údajů o nabíjení.
 Nastavování zatížení.
 
 Export nabíjení do souboru .csv.

Stahování z Google Play a App Store ZDARMA:
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Enable RFID activation 

Enabling charger for use wi

1. Login into e-VIARIS mobile app.
2. Click configuration icon upper right, to load settings menu.
3. Choose Touch / RFID menu.
4. Disable Touch activation to enable RFID activation.
5. Configure the RFID activation behaviour.
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Povolení aktivace RFID

Povolení nabíječky pro používání s 
prostřednictvím mobilní aplikace.

1. Přihlaste se do mobilní aplikace e-VIARIS.
2. 
3. Zvolte nabídku Dotykové / RFID.
4. Povolíte aktivaci pomocí karty RFID.
5.
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Adding Cards 

Status bar of charge point will flash 
White light  

Hold card to activation zone on 
charger 

The mobile app will confirm the card 
details 

Enter Name and the expired date card 
if required 

Card details will be visible in list 

Repeat the process to add additional 
cards or Click Save to finish 

Přidávání karet

Stavový řádek nabíjecího místa bude 
blikat bílým světlem

Přiložte kartu k aktivačnímu panelu 
na nabíječce

Mobilní aplikace potvrdí údaje o kartě

V případě potřeby zadejte jméno  
a datum vypršení platnosti karty

Informace o kartě budou viditelné 
v seznamu

Chcete-li přidat další karty, postup 
opakujte nebo kliknutím na tlačítko 
uložení Uložit (Save) pro ukončení

Kliknutím na tlačítko přidání karty 
Přidat kartu (Add card) 
přejdete do režimu programování

Klikněte na tlačítko přidání další karty
Přidat další kartu (Add another card)
nebo na tlačítko ukončení Konec 
(Finish) pro uložení
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Removing Cards 

Click dustbin icon next to stored card 

Subject to technical changes – additional information at www.orbis.es 

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A.
Lérida, 61 E-28020 MADRID -SPAIN- 

Phone: + 34 91 5672277 
E-mail: info@orbis.es
https: //www.orbis.es

Odstraňování karet

Klikněte na ikonu odpadkového koše 
vedle uložené karty

                  Klikněte na tlačítko uložení Uložit 
(Save)

Podléhá technickým změnám – další informace najdete na www.orbis.es
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