
Í STUTTU MÁLI

Video dyrabjalla



Það sem er í kassanum

Berið saman það sem er skráð og það sem er i kassanum

Video Dyrabjalla Straumbeytir Mylar lok

Rafhlöðuhylki Breytistykki USB kaball

Pinni fyrir endursetningu Skrúfur 3M tape

Leiðslutengi Leiðarvísir



Mikrofone

Dyrabjölluhnappur

Reset 1

Stöðuljós
Hátalari

SD memory kort

Dyrabjöllu straumur

Bakhlið dyrabjöllu

Lýsing

Straumur inn       DC 5V±10%, nota skrúfur til að tengja straumbreytir

Dyrabjölluhnappur      Ýta á hnappin til að vekja dyrabjölluna

Stöðuljós Rautt ljós stöðugt á: það er eitthvað ekki í lagi með netið

Rautt ljós blikkar: bíður eftir Wi-Fi sambandi eða reynir 

að ná sambandi, (blikkar hraðar)

Blátt ljós stöðugt á: Myndavélin vinnur eðlilega

Mikrofon Tekur upp hljóð fyrir video

Rauf fyrir SD memory kort      Gerir ráð fyrir allt að 128GB

Endusetning 1     Ýta á og halda stöðugu í 5 sekundur með pinnanum til að 
endursetja, það mun ekki hafa áhrif á tengingu notenda og 

bjöllu við notanda konto



Hleðslu ljós

Mini USB

Endursetja 2:

Bayonet lás

Lýsing

Mini USB DC 5V±10%, USB straumur in

Hleðslu ljós Rautt ljós: Rafhlaðan er í hleðslu

Blátt ljós stöðugt á: Fullri hleðslu náð

Endursetja 2: Tappa endursetning i 5 sekundur til að ná 

framleiðslu stöðu

Bayonet lás Loka eða opna rafhleðslu hylkið með appinu

Rafhleðslurými 6000mAh (2stk. Endurhlaðanleg)



Setja upp dyrabjöllustraum
Varúð: ekki láta bjölluna detta á gólf eða flísar

Setja upp dyrabjöllustraum (ef ekki á að nota rafhlöður)

Skref 1

Straumur út

Straumur inn

Step 1: Tengið báðar leiðslurnar 
sem koma út úr veggnum

Step 2

Lok

Ekki gegnum vegg

Gegnum vegg

Step 2: Fjarlægið metal skúffuna af klukkunni og 
botnlokið og tengið leiðsluna sem kemur út úr 
veggnum við bakið á bjöllunni með skrúfum, rauð 
leiðsla er + ,síðan líma 3M miðan þar sem sýnt er 
á teikningu yfir tenginguna

Step 3

Gegnum vegg Ekki gegnum vegg

Step 3: Festið málmfestinguna á sinn 
stað og ýtið bjöllunni inn í festinguna 
ofanfrá

Step 4

Gegnum vegg Ekki gegnum vegg

Step 4: Festið botninn á dyrabjölluna 
með skrúfu



Setja upp dyrabjölluna með rafhlöðum

Step 1: Festið málmfestinguna á sinn stað á vegg
Step 2:  Fjarlægið botnplötuna eins og sýnt er á teikningu

Step 3: Ýtið bjöllunni inn í málmfestinguna ofanfrá

Step 4: Festið rafhlöðuhlutann á bjölluna með því að ýta rafhlöðuhlutanum upp í 
botnin á bjöllunni þar til það kemur klikk



ipad AndroidIOS Dowoload App (ios & android)

Uppsetning

Sækið app og installer á farsímann, notið QR koðann eða upplýsingar 
í bæklingnum

Munið að Wi-Fi dekkning þarf 
að vera á þeim stað sem bjallan 
á að vera og farsíminn þarf að 
vera á sama Wi-fi

Bæta við bjöllu (add devises)

Plug in

Bjallan mun falla í dá ef ekkert skeður, þannig að það getur þurft að halda henni 
vakandi með að ýta á hringihnappinn áður en maður fer að tengja bjölluna við 
símann



Stillingar

Vekja upp

Dyrabjallan er normalt í svefnstöðu til að spara straum, en ef ýtt er á Preview 
þá tekur 3-4 sekundur að fá life video sem sýnir það sem bjallan sér

Hringja

Þegar einhver ýtir á hnappinn þá færð þú upphringingu í farsímann og þú færð 
life video og hljóð þegar þú svarar

Jingel bell

Lítil hringibjalla sem hægt er að setja upp innandyra og getur sent þrjá hringitóna 
sem hægt er að velja um í appinu

PIR (nemur návist innan 10 metra)

Þegar bjallan nemur einhvern, þá sendir bjallan viðvörun í farsíman, næmi er 
stillanleg og hægt að slá frá

Video upptaka

Þegar bjallan nemur einhvern eða einhver notar bjölluna til að hringja, þá tekur 
bjallan upp video í 20 sekundur sem þú getur skoðað í playback

Skilaboð

Þú getur talað inn 30 sekunda skilaboð sem spiluð eru þegar einhver hringir á 
bjölluna og þú ekki svarar

Straumstýring

Notandi getur sett straumnotkun þannig að bjallan vakni aðeins þegar einhver 
hringir á bjölluna

Rafhlöðuhylkislás

Þegar rafhlöðuhylki er sett í bjölluna, þá læsist það sjálfvirkt, þá er aðeins 
hægt að taka það af aftur með því að opna lásinn í appinu, þú færð 30 
sekundur til að taka það af


