Internet Video Deurbel

SNELSTART
Montage Handleiding

Zoek in de App Store of Google Play Store naar de “VueBell” app en dowload deze, installeer hem daarna op uw GSM.

De iRrring Unit zal in een standby toestand blijven met alle LED-indicatoren in de uit-stand als er geen activiteit gedetecteerd wordt.
Alleen de ingebouwde Epirus sensor die voortdurend toezicht houd voor dag en nacht activiteit.
Zodra de activiteit is gedetecteerd binnen alle controlefuncties dan worden alle functies actief.
De ingebouwde dag en nacht camera iRrring zal snapshots beginnen te nemen van het evenement.
Foto's van het evenement worden opgeslagen op een cloud storage service voor de gebruiker.
Het evenement zal een melding op het mobiele apparaat van de gebruiker geven die zal leiden naar de foto's.
Wanneer een huiseigenaar, bezoeker, buur of bezorger langs de iRrring komt, registreert de sensor dit en deze activeert de camera en de klokvormige knop gaat
blauw branden.
Zodra de klokvormige knop aangeraakt wordt, zal het een signaal naar uw smartphone sturen en de externe deurbel een
Ding dong geluid maken.
Gebruiker ontvangt een melding op zijn smartphone met een foto van het evenement en met de optie om een live chat te starten met de bezoeker door middel van
iRrring.

Werking en kenmerken van iRrring:

FCC (USA) 15,9 verbod op afluisteren
Met uitzondering van de activiteiten van wetshandhavers uitgevoerd onder wettig gezag, geen persoon zal gebruiken, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, een apparaat
bediend op grond van de bepalingen van dit deel van de doel van afluisteren of opnemen van de privé gesprekken van andere, tenzij een dergelijk gebruik
goedgekeurd word door alle partijen die betrokken zijn bij het gesprek.

FCC blootstelling aan straling verklaring
De iRrring moet worden geïnstalleerd op een tussenafstand van minimaal 20 cm van alle personen en mogen niet samen worden geplaatst om te werken in combinatie
met een andere antenne of iRrring unit.

Alle iRrring systemen zijn getest en voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat,
conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële milieu.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke radiostoring communicatie veroorzaken.
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Schroefgaten

Leest u dit aandachtig voordat u gaat installeren
1. Houd u er rekening mee dat u hulpmiddelen als boormachines en schroevendraaiers
nodig zult hebben voor installatie van dit systeem ?
2. Probeer het toestel uit op de gewenste locatie voordat u het gaat vastzetten, metalen
frames kunnen het radio signaal verzwakken.
3. Gebruik het product niet in extreme temperaturen of vochtige omgevingen zoals keuken
of in de badkamer.
4. Het aansluitbereik van de voedingsspanning van de voeding / transformator dient of
8-24Volt wisselstroom of 9-36Volt gelijkstroom te zijn, u hoeft niet te letten op de
polariteit, dit is niet vereist.
5. Plaats de camera niet gericht in het volle zonlicht.

Montagehaken van de achterplaat

Aansluitingen voor een elektrisch deurslot
(Afgegeven vermogen is afhankelijk van de ingangsspanning)

Aansluitingen voor de ingangsspanning
(09-36Volt Gelijkspanning of 8-24Volt Wisselspanning)

Resetknop

Installatieprocedure: Verwijdert u van het
oude deurbelsysteem de stekker uit het
stopcontact en leest u op de transformator
welke uitgangsspanning deze transformator
afgeeft.
Deze transformator gaan wij gebruiken voor
uw nieuwe belsysteem.
Verwijdert u de bestaande deurbelknop.
Sluit elk van de twee draden aan op een van de
bovenste twee schroeven (welke gemarkeerd
"AC / DC) op de achterkant van de iRrring aan.
De blauw gekleurde klokvormige knop zal nu
oplichten.

Zodra bovenstaande montagestappen gedaan zijn, kunt u de
iRrring monteren door middel van de meegeleverde installatie
kit.
1 - Schuif de montageplaat van de iRrring over de
twee oude kabels van het oude belsysteem
2 - Schroef de montageplaat vast op de gewenste
plaats
3 - Sluit elk van de twee draden aan op een van de
bovenste twee schroeven (welke gemarkeerd
"AC / DC) zijn, op de achterkant van de iRrring.
4 - Plaats de iRrring op de bevestigingsbeugel (montageplaat) en druk het belstation voorzichtig op de haakjes
naar beneden tot aan de aanslag
5 – Draai nu de veiligheidsschroefjes onder in de iRrring vast
totdat u voelt dat deze vastzitten (vast is vast !)

Voordat u definitief een gaatje boort voor een plugje dient u wel eerst te controleren of de buitenpost de binnenbel ook
daadwerkelijk bereikt op het plekje wat u ervoor in uw gedachten had……

Uw extra binnenbel is klaar voor gebruik en u kunt deze nu een vast plekje centraal in de woning kunnen geven.

Belangrijk
1. De externe binnenbel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
2. Plaats de binnenbel niet bij een metalen frame anders zal dit de
actieradius verminderen.
3. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
4. Gebruik het toestel niet in de buurt van de open haard en plaats hem niet
in de buurt van andere extreme temperaturen.

Externe binnenbel installeren:
Opent u het deksel van het batterijencompartiment.
Zet hier twee 1,5V batterijen in (let u op de polariteit) in.
De externe binnenbel zal zich automatisch aanmelden bij de buitenpost.

Het monteren van de bijgeleverde extra draadloze binnenbel.

Toelichting op de iRrring APP
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Er kunnen meerdere gebruikers gebruikmaken van één account.

3. Smart Guard: Zodra er beweging is en u heeft de SmartGuard
aanstaan, dan maakt de camera een snapshot en slaat hem hier op.
Alle snapshots kunt u hier terug vinden.

2. Shared Devices:
Hier vindt u wie uw belsysteem ook op de GSM heeft staan.
Ook worden de belsystemen vermeld waarin u deelneemt.

1. My Devices:
Uw eigen systeem(en) worden in deze lijst vermeld.
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Maakt u hier uw
account aan,
verzint u een
gebruikers-naam
en wacht-woord
en sla dit hier op.

Klikt u nu op het +
teken rechtsboven
in het scherm om
uw deurbel aan te
melden in het
systeem

Voeg uw externe deurbel toe aan uw account.

Sluit de iRrring
buitenpost aan
op de door u
gemeten en
verzorgde AC/DC
spanning

Zorgt u ervoor dat
uw telefoon op
hetzelfde Wifinetwerk is aangesloten als
waarop de iRrring
moet gaan werken

Voer hier het
wachtwoord in
van uw eigen
Wifi netwerk
Druk de Reset
knop eenmalig in
op de achterkant
van de iRrring om
netwerkconfiguratie te starten

De QR code word
nu weergegeven
op uw telefoon

Houdt uw telefoon
voor de camera
van de iRrring
buitenpost. Als de
registratie gelukt is
hoort u ‘DingDong’

Wacht u nu tot het
iRrring systeem
aangeeft verbinding te
hebben met uw
Wifi netwerk.

Na een succesvolle
activering in het netwerk, zal
er informatie van het toestel
verschijnen in de
instellingen, inclusief IDnummer, de naam van het
apparaat en de firmware.
Hier kunt u ook de naam van
het apparaat wijzigen. Klik
op de ADD knop om te
bevestigen. Uw apparaat
wordt nu toegevoegd onder
uw account

Zodra gebruikers met succes hebben
geïnstalleerd en ingeschakeld met de
bijbehorende functies, worden de gebruikers
geacht te begrijpen en te erkennen dat alle
functies (inclusief, maar niet beperkt tot de
camera, audio, en live-video) voor hun
verantwoording gebruikt zullen gaan worden en
dat de fabrikant EE Systems Group Ine. (USA) is
niet verantwoordelijk voor eventuele juridische
geschillen in verband met geregistreerde en/of
opgeslagen informatie of produkten.

Disclaimer en Ontheffing van aansprakelijkheid

