
Bediening:
AAN/UIT-knop: 
Druk de AAN/UIT-knop kort in. Het apparaat werkt dan 10 seconden.

Lampje: 
Als het lampje brandt, moet u de batterijen vervangen.

Specifi catie:
Model:   0099.405500 
Past op elke deur: dikte 35-70 mm (1,38”-2,75”) 
Past in elk cilindergat:  14-22mm 
Sensor:   0,3 megapixel CMOSLCD
scherm:   3,5” TFT 
Voeding:   4 AA-batterijen 
Afmetingen:  135(B) x 85(H) x 24,5(D)mm
Gewicht:   350g

Gebruikershandleiding
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1) Digital door viewer

3) AA-batterijen, 4 stuks

5) Bevestigingsplaat

7) Camera

9) Acrylplaat

  2) Bevestigingsmoeren, 2 stuks

  4) Schroeven

  6) Borgschijfje

  8) Bevestigingscilinder

10) Dubbelzijdig kleefband

Voor u monteert:
Plaats eerst de meegeleverde batterijen in de digital door viewer 
voordat u het apparaat op de deur monteert. Als de deur een dikte 
heeft van 35~39 mm, plaatst u de acrylplaat tussen de bevesti-
gingsplaat en de binnendeurvleugel. Houd de acrylplaat horizon-
taal, lijn het gat uit en zet de plaat vast met kleefband. Heeft de 
deur een dikte van 40~43 mm, breng dan een of twee borgschijfjes 
aan tussen de camera en de buitendeurvleugel.

Montage:
1. Vervang de bestaande deurkijker of boor op ooghoogte een gat 
van 14 mm in de deur. Breng de camera vanaf de buitenkant aan. 
Plaats een borgring tussen de achterkant van de lens en de deur. 
Het pijltje op de voorkant van de camera moet omhoog wijzen.

2. Breng de bevestigingsplaat over het uiteinde van de lens aan en 
schroef de bevestigingscilinder vast op de camera. De plaat is nu 
aan de deur bevestigd. Zet nu de plaat verder vast met 2 of 3 van 
de meegeleverde schroeven. De pijl op de bevestigingsplaat moet 
naar boven wijzen.

3. Sluit de camerakabel aan op het contact aan achterkant van 
de digital door viewer. Bevestig overtollige kabellengte achter het 
haakje.

4. Haak de digital door viewer aan de beugel boven op de bevesti-
gingsplaat, plaats twee moeren in de gaten aan de onderkant van 
de behuizing en zet hiermee de digital door viewer vast.

Let op:
1.Lees vóór gebruik eerst deze handleiding.
2.Demonteer de camera of de hoofd-unit niet.
3.Ga zorgvuldig te werk.
4.Draai beide schroeven aan de onderkant van de digital door viewer 
los. Pak de bevestigingsplaat en haal hem uit de beschermende ver-
pakking. Bereid de montage voor.

Batterij:
Gooi lege batterijen weg volgens de 
geldende milieuregels. Begraaf of 
verbrand lege batterijen niet en houd 
ze buiten het bereik van kinderen. Slik 
geen batterijen in. Herlaad of demon-
teer lege batterijen niet.

Inhoud van het pakket:


