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Hogyan működik a Vuebell? 

A Vuebell kültéri egység inaktív marad, ha senki nincs a közelben. A 

beépített PIR szenzor automatikusan aktiválja a kültéri egységet. A 

harang minta világítani kezd, ha valaki elég közel kerül (kb. 3m). Ez 

szintén aktiválja a kamerát és engedélyezi, hogy képet készítsen. Csak 

abban az esetben készít pillanatképet, ha a PIR szenzor és a 

mozgásérzékelés szenzor is mozgást érzékel. A kép a felhasználó 

regisztrációjához kötött felhő alapú tárhelyen kerül tárolásra. Ezzel 

egy időben a felhasználó értesítést kap az eseményről a mobil 

alkalmazáson keresztül. 

 

Amint a látogató a világító harangot megnyomja és ezzel becsönget, a 

kültéri egység jelet küld a beltéri egységnek ami megszólal. Ezenfelül 

egy képet készít a rendszer, amit továbbít a felhasználónak, valamint 

online hívást kezdeményes a mobil alkalmazással, amit elfogadva két 

irányú kommunikáció valósíthat meg a felhasználó a látogatóval és 

egyidejűleg látja a kültéri egység képét is. A felhasználó ezen kívül 

kinyithatja a kaput is a mobil kliensen keresztül (amennyiben 

telepítve van a kapunyitási rész). 

 

Alkalmazás telepítés 

Telepítse a „Vuebell” vagy a „PPBell” APP-ot a APP storeból vagy a 

Google Play áruházból. 
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Csomag tartalma: 
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Beltéri egység: 

 

 

Kültéri egység: 
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Bekötési árba: 

 
Megjegyzés telepítés előtt: 

1. Mielőtt elkezdené a telepítést szüksége lesz egy fúróra, keresztfejű és 

egy laposfejű csavarhúzóra, a rögzítéshez csavarokra és tiplire. Ezeket 

nem tartalmazza a csomag. 

2. Kerülje a fémkeretre történő rögzítést 

3. Ne helyezze hőforrások közelébe (pl. radiátor) vagy nedves helyre mint 

például a konyha vagy a fürdőszoba. 

4. A működési feszültségi tartománya az eszköznek: AC8~24V, DC8~36V 

5. Kérjük tartsa a lencsét szabadon a telepítés során. 

Telepítés lépései: 
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Beltéri egység: 

Távolítsa el az elemtartó fedelét és helyezzen be 2db 1,5V AA elemet (ügyeljen 

a polaritás helyességére. Fúrja fel a kívánt helyre. 

Dallam kiválasztás: 

A beltéri egység jobb oldalán található a dallam állító gomb, ezzel válassza ki a 

kívánt csengő dallamot. 

Hangerőállítás: 

A beltéri egység jobb oldalán található a hangerő állító gomb, ezzel válassza ki a 

megfelelő hangerőt a 3 meglévő értékből. 

Használati tanácsok: 

Ha a beltéri egység nem szól kérjük ellenőrizze az alábbiakat: 

- Nem-e merültek le az elemek 

- Polaritásnak megfelelően helyeztük-e be az elemeket 

- Hatótávolságon belül van-e a beltéri és a kültéri egység egymáshoz 

Mi az az automatikus kód tanulás: 

A kültéri egység vezeték nélküli jelet küld a kültéri egységnek. A beltéri egység 

automatikusan regisztrálja és memorizálja ezt a jelet mint műveleti kódot. A 

beltéri és a kültéri egység ez a kód alapján kommunikál. 

Automatikus kód tanulás beállítás: 

1. Működés egy beltéri és egy kültéri egység esetén 

Miután bekapcsolta a kültéri és a beltéri egységet is nyomja meg a kültéri 

egységet egyszer, hogy generáljon egy új kódot. A beltéri egység meg fog 

szólalni, ami azt jelzi, hogy megkapta, regisztrálta és elmentette a kódot. 

2. Működés egy beltéri és két kültéri egység esetén 

Miután bekapcsolta a kültéri és a beltéri egységet is nyomja meg a kültéri 

egységet egyszer majd 15mp-en belül a másikat is, hogy generáljon egy 

új kódot. A beltéri egység meg fog szólalni, ami azt jelzi, hogy megkapta, 

regisztrálta és elmentette a két új kódot. Ez az egyetlen mód hogy egy 

beltéri egység két kültéri egységet kezeljen. Ha a két kültéri egységet 

több mint 15mp késéssel nyomjuk meg csak az első kódot fogja 

megtanulni a beltéri egység. 
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Kültéri egység hozzáadása a Vuebell regisztrációhoz 
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Státusz led állapotok 

1. Folyamatosan kék bekapcsolás után 

2. 30mp múlva kikapcsol, ha sikerül betölteni a drivert. 

3. Kék gyorsan villog, ha megnyomjuk a RESET gombot 

4. Kék fény lassan villog, ha sikeresen csatlakozott a wifi hálózatra 

5. Folyamatos kéken világít, ha az eszköz csatlakozott a szerverhez (15mp 

múlva kikapcsol) 

6. BLN mód kék világítással, ha a PIR eseményt érzékel 

7. BLN mód kék világítással, ha valaki megnyomta a csengetés gombot 

(75mp múlva kapcsol ki) 

8. Abnormális működésre utal, ha a led fehéren világít 

Fontos tudnivalók 

1. A beltéri egység csak beltérben használható, oda lett tervezve 

2. Soha ne szerelje a kültéri egységet fém felületre, mert ez csökkenti az 

átviteli távolságot 

3. Ne tegye ki az egységet esőnek vagy merítse víz alá. 

4. Ne szerelje az eszközt tűzhely vagy hőforrás közelébe 

5. Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegyek ki az elemeket, hogy 

megakadályozza azok folyását. 


