
Baterky (nejsou součástí základního balení) se k dosažení úplného nabití nabíjejí 8 hodin. Nabíjejí se vložené do 
zvonku, který se připojí prostřednictvím klasického micro USB kabelu (není součástí základního balení).

Návod na montáž:

Návod na použití:

Návod na nastavení v aplikaci:
:

Baterky a nabíjení:

DoorBell DUO CZ
inteligentní bezdrátový domovní zvonek s HD kamerou

Přední část zvonku zatlačte nahoru a dolů, abyste je mohli oddělit a vložit baterky. Baterky otočte správným 
směrem a vložte do zvonku. Zvonec prostřednictvím micro USB kabelu (není součástí základní sady) spojte s 
elektřinou a baterky se začnou nabíjet.
Na zadní straně zvonku podržte 5 sekund tlačítko RESET, dokud se na přední straně nerozsvítí modré světlo a 
neozve hlas: "The camera is now ready to begin pairing." (V překladu: kamera je nyní připravena na spárování)
Do svého smartphonu stáhněte bezplatnou aplikaci Ubell. Uživatelé Apple telefonů ji najdou v aplikaci App Store, 
uživatelé Android telefonů v aplikaci Google Play. Otevřete aplikaci, vyberte Add device a potom Setup device.

Aplikaci spojte s Wi-Fi sítí, zadejte jméno a heslo vaší Wi-Fi sítě a vyberte Sound wave configuration. Zvonek 
hlasovou zprávou řekne, kdy zaregistroval váš telefon: "Pairing information received." (V překladu: zvonek 
zaregistroval aplikaci a požadavek na spojení)
Aplikace vám nabídne zadání hesla. Heslo stanovíte sami, musí se skládat z 8 znaků. Heslo znovu zadáte, 
vyberete svou lokalitu (Non-Chinese Mainland) a ukončíte spojení tlačítkem Finish. Aplikace Ubell na telefonu a 
váš zvonek jsou úspěšně spárovány.

Zvonek můžete založit na zeď pomocí šroubů nebo samolepící pásky. Proti krádeži se zajistí šroubem, která je 
umístěna na dně zvonku. V případě násilného odstranění ze stěny se aktivuje alarm. 

Když návštěvník před dveřmi zazvoní na zvonek, dostanete zprávu na svůj telefon: "Someone rang the door. Tap 
to view." Vyberte tlačítko View. Začne se video přenos. Pro použití mikrofonu na obousměrnou komunikaci 
stiskněte ikonku mikrofonu. (Když to uděláte poprvé, dovolíte aplikaci přístup k mikrofonu a galerii v telefonu.)
Pro snímání obrazu nebo videa klepněte na fotoaparát nebo kameru.

Oranžová čára na časové ose videa ukazuje, kdy zvonec zaregistroval pohyb. Pokud časovou osu prstem 
posunete doleva nebo doprava, budete si moci prohlédnout záběry pořízené předtím a potom. 

Základní nastavení najdete vpravo nahoře na počáteční obrazovce aplikace. Kliknutím na ikonku Settings 
vstupujete do základního menu:
1. Push mode: vyberte, jakým způsobem chcete informaci, když někdo zmáčkne zvonec.
2. Share QR code: pokud chcete telefon spárovat s více telefony, v nastaveních vyberte možnost Share QR 
code.
Ostatní uživatelé si přenesou stejnou Ubell aplikaci a pro přidání téhož zvonku načítají tento kód.
3. Cloud video: zde budou uloženy všechny video záběry. Když je umožněna PIR funkce, zařízení do Cloud 
video uloží až 20 snímků denně, v délce 10 sekund. Videa budou uložena 1 týden.

Nastavení přenosu spravujete v náhledu přenosu obrazu vpravo dole. Kliknutím ikonky Settings máte přístup ke 
všem nastavením, které zvonec poskytuje.
PIR funkce vás bude informovat o pohybu před dveřmi. Vybírat můžete ze tří možností registrování pohybu: Low 
(zpráva, pokud je zaregistrován 7 sekundový pohyb), Medium (zpráva, pokud je registrován 5 sekundový pohyb) 
a High (správa, pokud je registrován 1 sekundový pohyb). Zařízení začne při všech možnostech nastavení 
nahrávat video a uloží ho do Cloud video galerie, kterou najdete v základních nastaveních (předchozí odstavec).
Kliknutím na Device name and password můžete zařízení přidat jméno a libovolně měnit heslo.
Kliknutím na Active Time můžete vybírat, kolik sekund má být kamera po automatické aktivaci aktivní.  


