
Návod na montáž:

Návod na použitie:

Návod na nastavenia v aplikácii:

Baterky a nabíjanie:

DoorBell DUO SK
inteligentný bezdrôtový domový zvonec s HD kamerou

Prednú časť zvonca zatlačte nahor a zadnú nadol, aby ste ich mohli oddeliť a vložiť baterky. Baterky otočte 
správnym smerom a vložte do zvonca. Zvonec prostredníctvom micro USB kábla (nie je súčasťou základnej 
sady) spojte s elektrinou a baterky sa začnú nabíjať. 
Na zadnej strane zvonca podržte 5 sekúnd tlačidlo RESET, kým sa na prednej strane nerozsvieti modré svetlo a 
neozve hlas: “The camera is now ready to begin pairing.” (v preklade: kamera je teraz pripravená na spárovanie) 
Do svojho smartfónu stiahnite bezplatnú aplikáciu Ubell. Používatelia Apple telefónov ju nájdu v aplikácii App 
Store, používatelia Android telefónov v aplikácii Google Play. Otvorte aplikáciu, vyberte Add device a potom 
Setup device.

Aplikáciu spojte s Wi-Fi sieťou, zadajte meno a heslo vašej Wi-Fi siete a vyberte Sound wave configuration. 
Zvonec hlasovou správou povie, kedy zaregistroval váš telefón: “Pairing information received.” (v preklade: 
zvonec zaregistroval aplikáciu a požiadavku na spojenie)
Aplikácia vám ponúkne zadanie vášho hesla. Heslo stanovíte sami, musí sa skladať z 8 znakov. Heslo znova 
zadáte, vyberiete svoju lokalitu (Non-Chinese Mainland) a ukončíte spojenie tlačidlom Finish. Aplikácia Ubell na 
vašom telefóne a váš zvonec sú úspešne spárované.  

Zvonec môžete založiť na stenu pomocou skrutiek alebo samolepiacej pásky. Proti krádeži sa zabezpečí skrutk-
ou, ktorá je umiestnená na dne zvonca. V prípade násilného odstránenia zo steny sa aktivuje alarm. 

Keď návštevník pred dverami zazvoní na zvonec, dostanete správu na svoj telefón: “Someone rang
the door. Tap to view.” Zvoľte tlačidlo View. Začne sa video prenos. Pre použitie mikrofónu na
obojsmernú komunikáciu stlačte ikonku mikrofónu. (Keď to urobíte prvýkrát, dovolíte aplikácii prístup
k mikrofónu a galérii vo vašom telefóne.)
Pre snímanie obrazu alebo videa klepnite na fotoaparát alebo kameru.
Oranžová čiara na časovej osi videa ukazuje, kedy zvonec zaregistroval pohyb. Ak časovú os prstom
posuniete doľava alebo doprava, budete si môcť prezrieť zábery nasnímané predtým a potom.

Baterky (ne sú súčasťou základného balenia) sa na dosiahnutie úplného nabitia nabíjajú 8 hodín. Nabíjajú sa 
vložené do zvonca, ktorý sa pripojí prostredníctvom klasického micro USB kábla (nie je súčasťou základného 
balenia).

Základné nastavenia nájdete vpravo hore na začiatočnej obrazovke aplikácie. Kliknutím na ikonku
Settings vstupujete do základného menu:
1. Push mode: vyberte, akým spôsobom si želáte informáciu, keď niekto stlačí zvonec.
2. Share QR code: ak chcete telefón spárovať s viacerými telefónmi, v nastaveniach vyberte možnosť
Share QR code. Ostatní používatelia si prenesú rovnakú Ubell aplikáciu a pre pridanie toho istého zvonca 
načítajú tento kód.
3. Cloud video: tu budú uložené všetky video zábery. Keď je umožnená PIR funkcia, zariadenie do Cloud video 
uloží až 20 záberov denne, v dĺžke 10 sekúnd. Videá budú uložené 1 týždeň. Nastavenia prenosu spravujete v 
náhľade prenosu obrazu vpravo dolu. Kliknutím ikonky Settings máte prístup ku všetkým nastaveniam, ktoré 
zvonec poskytuje.

PIR funkcia vás bude informovať o pohybe pred dverami. Vyberať môžete z troch možností registrovania pohybu: 
Low (správa, ak je zaregistrovaný 7 sekundový pohyb), Medium (správa, ak je registrovaný 5 sekundový pohyb) 
a High (správa, ak je registrovaný 1 sekundový pohyb). Zariadenie začne pri všetkých možnostiach nastavenia 
nahrávať video a uloží ho do Cloud video galérie, ktorú nájdete v základných nastaveniach (predchádzajúci 
odsek). Kliknutím na Device name and password môžete zariadeniu pridať meno a ľubovoľne meniť heslo.
Kliknutím na Active Time môžete vyberať, koľko sekúnd má byť kamera po automatickej aktivácii aktívna.


