
Az elemeket (nem tartozék) 8 óráig kell tölteni, hogy teljesen feltöltődjenek. A csengőbe helyezve töltődnek, 
amelyt egy klasszikus mikro-USB-kábellel kell csatlakozni (az alapcsomagban nem található).

Szerelési útmutató:

Használati utasítás:

Alkalmazáson belüli beállítási utasítások:

:

Elem és töltés:

DoorBell DUO HU
intelligens vezeték nélküli csengő HD kamerával

Tolja fel a csengő elejét felfelé és lefelé az elemek eltávolításához és behelyezéséhez. Forgassa az elemeket a 
megfelelő irányba, és helyezze be a harangba. Végül csatlakoztassa a mikro-USB-kábelt (az alapkészletben nem 
található) az elektromos hálózathoz, és az akkumulátorok elkezdenek feltölteni.
Tartsa nyomva a csengő hátulján lévő RESET gombot 5 másodpercig, amíg az előlapon lévő kék fény kigyullad 
és egy hang nem hallható: „The camera is now ready to begin pairing.” (lefordítva: a kamera készen áll a 
párosításra)
Töltse le az ingyenes Ubell alkalmazást okostelefonjára. Az Apple telefon felhasználók az App Store-ban, az 
Android telefon felhasználók a Google Play alkalmazásban találhatják meg. Nyissa meg az alkalmazást, válassza 
az Eszköz hozzáadása, majd az Eszköz telepítése lehetőséget.
Csatlakoztassa az alkalmazást egy Wi-Fi hálózathoz, írja be a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, és válassza a 
Hanghullám-konfiguráció lehetőséget. A telefon regisztrálásakor egy csengő üzenet jelenik meg: “Pairing infor-
mation received.” (fordításban: a csengő regisztrálta az alkalmazást és a csatlakozási kérelmet)

Az alkalmazás felajánlja a jelszó megadását. A beállított jelszónak 8 karakter hosszúnak kell lennie. Írja be újra a 
jelszót, válassza ki a webhelyet (nem kínai szárazföld), és fejezze be a kapcsolatot a Befejezés gombbal. A 
telefon és a csengő Ubell alkalmazás sikeresen párosítva.
A falra csavarokkal vagy öntapadós szalaggal is alapozhatja. A lopás ellen egy csavarral, amely a harang alján 
található. A falról történő erőszakos eltávolítás esetén a riasztó aktiválódik. 

Amikor egy látogató csenget az ajtó csengővel, a következő üzenet érkezik a telefonjára: „Someone rang the 
door. Tap to view.” Válassza a View  gombot. A videó továbbítása elindul. A kétirányú mikrofon 
használatához érintse meg a mikrofon ikont. (Amikor először ezt teszi meg, akkor az alkalmazás hozzáférést 
biztosít a telefon mikrofonjához és galériájához.)
Kép vagy videó rögzítéséhez érintse meg a kamerát.
A video idővonalának narancssárga vonal azt mutatja, hogy mikor észlelte a harang mozgását. Húzza az idővon-

alat ujjával balra vagy jobbra, hogy megtekintse az előtte és utána készített képeket. 

Az alapbeállításokat az alkalmazás kezdőképernyőjének jobb felső sarkában találhatja meg. Kattintson a 
Beállítások ikonra az alapmenübe való belépéshez:
1. Nyomó mód: válassza ki, hogy miként kívánja az információkat, amikor valaki megnyomja a harangot.
2. QR-kód megosztása: Ha telefonját párosítani szeretné több telefonnal, válassza a beállításokban a QR-kód 
megosztása elemet.
Más felhasználók ugyanazt az Ubell alkalmazást továbbítják, és betölti ezt a kódot, hogy ugyanazt a csengőt 
hozzáadják.
3. Felhő videó: az összes videofelvételt itt tárolják. Ha a PIR funkció engedélyezve van, a készülék napi 20 képet 
ment 10 másodpercre felhő videóban. A videókat 1 hétig mentjük.
Kezelje átviteli beállításait a képátviteli előnézet jobb alsó sarkában. A Beállítások ikonra kattintva hozzáférhet az 
összes megadott beállításhoz.
A PIR funkció tájékoztatja Önt az ajtó előtti mozgásról. Három mozgás-regisztrációs lehetőség közül választhat: 
Alacsony (üzenet, ha 7 másodperces mozgást regisztrált), Közepes (üzenet, ha 5 másodperces mozgást regisz-

trált) és Magas (üzenet, ha 1 másodperces mozgást regisztrált). A készülék elkezdi a videó felvételét az összes 
beállítási opcióval, és tárolja azt a Cloud video galériában, amelyet az alapbeállításokban talál (előző bekezdés).
Kattintson az Eszköznév és jelszó elemre, hogy nevet adjon az eszközhöz, és a jelszó megváltoztatásához.
Kattintson az Aktív idő elemre annak kiválasztásához, hogy hány másodpercig legyen aktív a kamera az automa-

tikus aktiválás után.  


