
Brugermanual til Smart Trådløs Video
Ringeklokke med Kamera og

PIR-bevægelsessensor



Specifikationer
- Sensor: Mp HD COMS-sensor 1/4
- Opløsning: Full HD 1920x1080p
- Kameralinse: 160-graders vidvinkel
- Video stream: 1920x1080p / 640x480p
- Tal-tilbage: Tovejs samtaleanlæg i realtid
- WiFi-netværk: 802.11b/g/n, 2.4GHz
- PIR-sensor niveauer: høj, middel og lav sensitivitet
- Infrarød distance: 850nm infrarød, effektiv distance 5m
- Input: -38dB mikrofon
- Batteri: 2x 18650 genopladelige (IKKE inkluderet)
- Sovetid: 30 sekunder
- Netværks protokoller: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
- Påkrævet App: UBOX App (iOS, Android)

Installering og registrering af UBox appen
Søg efter ”UBox” appen i App Store (iOS-enheder) eller i Google Play Store

(Android-enheder) og download den. Du kan også scanne QR-koden nedenfor.

Når du har downloadet appen, skal du åbne den, indtaste din e-mail og læse
og godkende feltet for ”User Agreement” og derefter trykke ”Register”. Indstil
kodeordet og bekræft det.  Indtast koden du ser på billedet og tryk ”Register”.

Når du har fulgt de ovenstående trin, skal du finde bekræftelsesmailen, som
du har modtaget i din e-mail indbakke. Du skal trykke på linket, du har modtaget i
e-mailen for at gennemføre bekræftelsen. Når dette er gjort, skal du gå tilbage til
appen, indtaste din e-mail og kodeord og trykke ”Login”.



Når registreringen er fuldført, er det tid til at tilføje din enhed. For at gøre dette
skal du trykke ”Add Family”, indtaste dit efternavn og trykke ”Next”. Indtast de
nødvendige informationer såsom land, provins og tryk ”Done”.

Når du har fulgt de ovenstående trin, skal ringeklokken tilsluttes
strømforsyningen. Derudover skal du sikre dig, at din smartphone er tilsluttet det
tilgængelige WiFi. Tryk derefter ”Setup device”. Når LED-lyset blinker blåt på
ringeklokken, betyder det, at den er i parrings-tilstand. Hvis LED-lyset ikke blinker,
skal du trykke på Strøm/opkalds-knappen og derefter holde ”Reset”-knappen inde til
det blå indikatorlys lyser op. Ringeklokken vil genstarte og gå i parrings-tilstand. Når
den er forbundet, skal du indtaste enhedens navn og vælge dens placering. Appen
vil automatisk gå på WiFi-netværket, men kodeordet skal indtastes. Vælg derefter
QR-kodekonfigurationen og QR-koden vil synes på skærmen af din smartphone.
QR-koden skal vendes mod ringeklokken, så den kan scannes. Når scanningen er
fuldført, vil ringeklokken fremgå på enheds-listen, og opsætningen er fuldendt.



Betjening af Appen

1. Vælg familie eller ringeklokke
2. Tænd/Sluk for push-notifikationer
3. Indstillinger
4. Forhåndsvisning
5. Tilføj en smart enhed
6. Kontostyring
7. Grundlæggende indstillinger for

ringeklokken
8. Tænd/Sluk for højttaleren
9. Screenshot
10.Afspilningskontakt MicroSD/Cloud

11. Live-visning
12.Mikrofon
13.Kontonavn og kodeord
14.Kontroller og køb Cloud-opbevaring
15.Kontroller og køb ”AI Cloud Face

ID”
16.Kontroller og tilføj venneliste og

tilladelse
17. Indstil standardstemme og

opløsning
18.Kontroller versionen af Appen



Tryk på kalender-ikonet øverst i højre hjørne og vælg datoen for den video du
ønsker at finde i Cloud-opbevaringen. Vælg den ønskede dato for at se alle videoer
fra Cloud.


