
Zasady instalacji:

Instrukcja obsługi:

Instrukcja ustawienia aplikacji:

Baterie i Ładowanie:

DoorBell DUO PL
inteligentny bezprzewodowy dzwonek domowy z kamerą HD

Przesuń przednią część dzwonka do góry i tylną część dzwonka do dołu, aby je oddzielić i włożyć baterie. 
Właściwie skieruj baterie i umieść je wewnątrz dzwonka. Podłącz dzwonek za pomocą kabla mikro USB (brak w 
zestawie) i baterie zaczną się ładować.
Przytrzymaj przycisk RESET znajdujący się z tyłu dzwonka przez 5 sekund, aż z przodu zaświeci się niebieskie 
światło i usłyszysz głos: “The camera is now ready to begin pairing.” (w tłumaczeniu: kamera jest gotowa do 
podłączenia).
Zainstaluj darmową aplikację Ubell na swoim smartfonie. Użytkownicy telefonu Apple mogą ją znaleźć w App 
Store, a użytkownicy telefonu z systemem Android w aplikacji Google Play. Otwórz aplikację i wybierz Dodaj 
urządzenie i a następnie Skonfiguruj urządzenie.
Podłącz aplikację z bezprzewodową siecią Wi-Fi, wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Twojej sieci Wi-Fi, 
wybierz Konfiguracja fali dźwiękowej. Dzwonek poda wiadomość dźwiękową, kiedy wykryje telefon: “Pairing 
information received.” (w tłumaczeniu: dzwonek wykrył aplikację i prośbę o połączenie).
Aplikacja poprosi Cię o nadanie hasła. Musisz wybrać hasło składające się z 8 znaków. Wprowadź ponownie 
swoje hasło, wybierz swoją lokalizację (nie Chiny) i zakończ połączenie klikając przycisk Finish. Aplikacja Ubell 
na Twoim telefonie i dzwonek zostały połączone.
Dzwonek można zamontować na ścianie za pomocą śrub lub taśmy klejącej. Jest on zabezpieczony przed 
kradzieżą za pomocą śruby umieszczonej w dolnej części dzwonka. W przypadku gwałtownego usunięcia 
dzwonka ze ściany, zostanie uruchomiony alarm.

Kiedy odwiedzający zadzwoni do drzwi, otrzymasz powiadomienie na swoim telefonie: „Someone rang the door. 
Tap to view.” Wybierz przycisk Podgląd, aby otrzymać obraz, a rozpocznie się transmisja Video. Możesz też 
skorzystać z mikrofonu dla obustronnej komunikacji. W tym celu naciśnij na ikonę mikrofonu. (Podczas pierwsze-
go użycia, zezwól aplikacji na dostęp do mikrofonu i galerii w Twoim telefonie).
Aby zachować obraz lub video naciśnij na aparat lub kamerę.
Pomarańczowa linia na linii czasu video wskazuje, kiedy dzwonek wykrył ruch. Przesuwając palcem po linii czasu 
w lewo lub w prawo, będziesz mógł zobaczyć przechwycony materiał przed i po.

Baterie (brak w podstawowym opakowaniu) są w pełni naładowane na 8 godzin. Należy je włożyć do dzwonka, który
jest podłączony przez klasyczny kabel micro USB (brak w podstawowym opakowaniu).

Podstawowe ustawienia można znaleźć w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji. Klikając w ikonę Ustaw-
ienia możesz przejść do głównego menu:
1. Push mode: Wybierz w jaki sposób chcesz zostać powiadomiony, kiedy ktoś naciśnie na dzwonek.
2. Share QR code: aby połączyć Twój telefon z innymi telefonami, wybierz opcję Share QR code w Ustawieniach. 
Inni użytkownicy powinni ściągnąć tą samą aplikację Ubell i zeskanować ten kod, aby dodać ten sam dzwonek
.3. Cloud video: Wszystkie filmy zostaną zapisane tutaj. Jeśli funkcja PIR jest włączona, urządzenie może 
zapisać w Cloud video do 20 ujęć na dzień, każde po 10 sekund. Filmy będą przechowywane przez 1 tydzień. 
Jednakże, możesz edytować ustawienia zapisywania w podglądzie zapisywania obrazów w prawym dolnym 
rogu. Klikając ikonę Ustawienia masz dostęp do wszystkich ustawień, jakie oferuje dzwonek.
Funkcja PIR informuje o ruchu przed Twoimi drzwiami. Można wybrać jedną z trzech opcji wykrywania, o różnej 
sile: Niska (powiadomienie jeśli zostanie wykryty ruch 7 sekundowy), Średnia (powiadomienie jeśli zostanie 
wykryty ruch 5 sekundowy) i Wysoka (powiadomienie jeśli zostanie wykryty ruch 1 sekundowy). Urządzenie 
rozpocznie nagrywanie na wszystkich poziomach i będzie zapisywać nagrania w Cloud Video Gallery, którą 
możesz znaleźć w podstawowych ustawieniach (poprzedni paragraf).
Klikając Nazwę urządzenia i hasło możesz nadać nazwę urządzeniu i zmienić swoje hasło, wedle upodobania.
Klikając Active Time, możesz wybrać przez ile sekund kamera powinna być aktywna po automatycznej aktywacji.


