


2b) Odebrać pocztę mailową na wskazanym adresie pocztowym podczas rejestracji i kliknąć w treści tego maila 

słowo „here”celem potwierdzenia rejestracji konta w chmurze UrmetCloud. Od tego momentu możemy 

zalogowac się do aplikacji 

 

3) Wrócić do aplikacji CallMe (jeśli rejestrowaliśmy się pierwszy raz) i wpisać Username (nasz email) 

i Password (hasło) oraz zaznaczyć kwadracik Remember me i kliknąć Login 

 

4) Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się poniższy widok oraz w prawym górnym 

rogu (co ważne) pojawi się symbol połączonych ogniw łańcuchowych oraz zielona kropka  

 

 

 

 



5) Klikamy klawisz Settings. Następnie klawisz Service management i zaraz po nim My devices* i Add 

                                                 

6) Jeśli na tym etapie nie ma zainstalowanego czytnika kodów QR Barcode Scanner należy 

go zainstalować (kliknąć Zainstaluj) i zaakceptować wszystkie pozwolenia dotyczące dostępu 

aplikacji. Po zainstalowaniu wrócić do aplikacji CallMe i ponownie wcisnąć klawisz Add (jeśli w tym 

miejscu telefon poprosi o wyrażenie zgody na uprawnienia do dostępu, również należy się zgodzić) 

                         

 

 

 

 

 



7) Zeskanować kod QR przypisany do Państwa mieszkania przekazany przez obsługę systemu. Na 

pytanie o to, czy zgodzić się na aktywację przekierowania (call forwarding) kliknąć Yes (tak) 

                                    

 

8) Jeśli prawidło skonfigurowano aplikację pokaże się poniższy ekran, na którym u samej góry będzie 

widoczny nr Państwa mieszkania np. Apt-XX (gdzie XX to nr mieszkania). Teraz należy wrócić do 

ekranu głównego i tam powinien pojawić się ekran jak poniżej 

                          

To wszystko. Teraz już można odbierać rozmowy na urządzeniu mobilnym. 

Jeśli kilka osób (maksymalnie do 3 dodatkowych) w tym samym mieszkaniu chce odbierać rozmowy na 

telefonie/tablecie należy przejść do punktu 9) 

 

 



9) Aby przekazać prawa do połączeń zdalnym innym członkom rodziny klikamy klawisz Settings. 

Następnie klawisz Service management i zaraz po nim My devices*. Teraz klikamy na Apt-XX (gdzie 

XX to nr naszego mieszkania) i dalej klikamy Sharing oraz Ad user. 

       

10) Uzyskany kod QR należy dodać (zeskanować) w zalogowanej aplikacji na innym koncie (innym 

telefonie) w zakładce My devices* i po kliknięciu Add 

          


