
DoorBell DUO
pametni brezžični hišni zvonec s HD kamero

(slika 2 v navodilih) Sprednji del zvonca potisnite navzgor, zadnji pa navzdol, da ju boste ločili in lahko
vstavili bateriji.
(slika 6 v navodilih) V zvonec pozorno namestite 2 18650 (3,7V) bateriji za polnjenje, ki morata biti 
pravilno orientirani. Pred prvo uporabo držite gumb RESET 3-5 sekund.
(slika 7 in 8 v navodilih) Zadnjo stran namestite na steno s pomočjo 4 vijakov ali 3M lepila na željeno 
mesto.Če želite zvonec uporabljati brez baterij, s sredinskim delom povežite električni kabel.
Zaprite pokrov baterij in namestite sprednji del zvonca na zadnjega. 
Privijte vijak, ki ščiti proti kraji in namestitev je uspešno končana.

Prenesite brezplačno aplikacijo UBell na vaš mobilni telefon. Sledite korakom v aplikaciji za povezavo
z zvoncem.
Zvonec mora biti v stanju “Configuration Status”. Če ni, ponovno držite gumb RESET na zadnji strani in 
ga izpustite po 5 sekundah oziroma, ko ugasne LED lučka. Zvonec in aplikacija se bosta povezala
preko WiFi povezave. Povezava je uspešna, ko telefon odda zvočni signal. Telefon naj bo od zvonca
oddaljen vsaj 30 cm. 
V aplikacijo nato vnesete ime vašega zvonca in vaše geslo (vsaj 8 znakov).

 

Odprite UBell aplikacijo na vašem pametnem telefonu. V nastavitvah aplikacije izberite in odobrite
“Call reminder”. Tako boste ob vsakem zvonjenju prejeli obvestilo na vaš telefon.
Če želite napravo povezati z več telefoni v družini jim preprosto delite QR kodo s izbiro “Share QR code”.

V aplikaciji izberite vaš zvonec. Pokazal se bo video prenos v živo. V zgornji vrstici se nahajajo podatki
o povezavi in povezanih telefonih. V spodnji vrstici so z ikonami predstavljene foto, video in glasovne
funkcije.
PIR funkcija vas obvesti o gibanju pred vrati. Omogočite jo v meniju z nastavitvami. Izbirate lahko med
tremi jakostmi zaznavanja: Low (obvestilo, če zazna 7 sekundno gibanje), Medium (obvestilo, če zazna 
5 sekundno gibanje) in High (obvestilo, če zazna 1 sekundno gibanje). Naprava bo ob vseh jakostih 
začela tudi s snemanjem videa.
Shranjevanje videoposnetkov: v nastavitvah izberite “Cloud Storage”. Ko je omogočena PIR funkcija,
bo naprava v Cloud Storage shranila do 20 posnetkov na dan, dolgih 10 sekund. Videi bodo shranjeni
1 teden. Ogledate si jih lahko s klikom na koledar in izberete željeni dan.
 

Napolnjene baterije služijo za uporabo do 6 mesecev. Nato je potrebno ponovno polnjenje.

Navodila za namestitev:

Navodila za uporabo:

Baterije:

Poskenirajte QR kodo z vašim pametnim telefonom
s pomočjo aplikacije za skeniranje QR kod.
Brezplačno aplikacijo si prenesite na vaš telefon. 


