DIGITAL DOOR VIEWER 2.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Let op:
1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding.
2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet.
3. Ga zorgvuldig te werk.
4. Wij raden u aan om regelmatig een kopie te maken van de
geheugenkaart.
5. Gebruik GEEN chemische producten zoals alcohol, benzeen of
thinner om het product schoon te maken.
6. Verwissel de batterijen op korte termijn als het lampje voor een lage
batterijlading brandt.
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Inhoud van het pakket:
1. LCD-scherm
2. 4 AA-batterijen
3. Camera
4. 1 bevestigingsschroef
5. Bevestigingsplaat

6. Bevestigingscilinder
7. Aandraaigereedschap
8. Geheugenkaart

Voor u monteert:
Voer de geheugenkaart uit de
adapter aan de zijkant van het
LCD scherm in voordat u de
batterijen plaatst. Let erop dat
de gemarkeerde kant van de
geheugenkaart naar voren wijst
voor u de geheugenkaart plaatst.
Als u een klikgeluid hoort, is
de kaart vergrendeld en juist
geplaatst. U verwijdert een
geheugenkaart als volgt: druk
op de kaart en deze komt voor
ongeveer een derde naar buiten.
Nu kunt u de kaart gemakkelijk
verwijderen.
Daarna plaatst u de meegeleverde batterijen in de Digital
Door Viewer voordat u het
apparaat op de deur monteert.
Schuif hiervoor het klepje aan de
zijkant naar boven en vervolgens
naar buiten toe open. Plaats de
batterijen volgens de “+” en “-”
op het klepje. Herhaal de eerste
stap in omgekeerde volgorde om
het klepje te sluiten.
Montage-instructies:
1.		Vervang de huidige deurkijker
of boor een gat van Ø 14 mm

op de gewenste hoogte en
breng de camera vanaf de
buitenkant aan. Plaats het witte
borgschijfje tussen de camera
en de deur. Zorg ervoor dat
de bel onderaan zit en dat de
camera loodrecht hangt.
2. Haal de 3M-sticker van de
bevestigingsplaat en breng
de bevestigingsplaat over
het uiteinde van de lens aan.
Schroef de bevestigingscilinder
vast op de draadhuls van de
camera. Dat houdt de plaat op
zijn plek op de deur. De pijl op
de bevestigingsplaat moet naar
boven wijzen.
3. de metaaldraad moet achterop
het scherm worden
aangesloten. Overtollig draad
plaatst u voorzichtig in de
gleuf aan de achterkant van het
scherm.
4. Haak het scherm aan de beugel
bovenaan de plaat en zet het
scherm met een kleine schroef
vast in het gat aan de onderkant
van de schermbehuizing. Haak
de schermbehuizing vast en zet
de schroef vast.

Instelling van systeemtijd en
-datum:
Stel eerst de gewenste taal
in. Druk 10 seconden op de
menuknop, selecteer “language”
met de pijltjestoetsen en druk
nogmaals op de menuknop om
de taal in te stellen. Maak uw
taalkeuze en druk nogmaals op
de menuknop om uw taalkeuze
te bevestigen.
Stel vervolgens de systeemtijd
en -datum in. Druk 10 seconden
op de menuknop, selecteer met
de pijltjestoetsen “datum”.
Bezoekers:
Als de bezoeker op de bel drukt
op de camera van de deurkijker,
is de bel te horen in de (woon)
kamer. Tegelijkertijd wordt het
scherm binnen automatisch
aangezet om de beelden van
buiten te laten zien. Het scherm
blijft 20 seconden aan staan voor
het zichzelf uitschakelt. Dit is in
te stellen tussen 10, 20 en 30
seconden.
Als er op de bel wordt gedrukt,
neemt de camera automatisch
een foto van de bezoekers en
die foto wordt opgeslagen op

de geheugenkaart voor het
geval de bewoner niet thuis is.
Zo kan de bewoner controleren
wie de bezoeker is of kan de
informatie worden gebruikt voor
beveiligingsdoeleinden.
Druk op de AAN/UIT knop en u
ziet een beeld van de omgeving
buiten op het scherm. Het
scherm wordt na 20 seconden
automatisch uitgeschakeld als
er geen andere handelingen
worden uitgevoerd. Nadat u het
product hebt ingeschakeld, drukt
u nogmaals op de AAN/UIT knop
en vervolgens wordt het product
uitgeschakeld. Terwijl u de
omgeving buiten bekijkt met dit
product, kunnen er tegelijkertijd
foto’s worden gemaakt en video’s
opgenomen. Als het scherm is
ingeschakeld, drukt u op om
een foto te maken. Om een video
te maken, drukt u op tot het
REC-icoon verschijnt.
Bediening:
De opgeslagen foto’s en video’s
kunnen op de DDV worden
afgespeeld en kunnen ook
worden verwijderd of bewerkt.

Als het scherm is ingeschakeld,
drukt u op tot het icoon
verschijnt, dat aangeeft dat de
modus “opnieuw afspelen” is
ingeschakeld. Gebruik de knop
om de foto of video die u wilt
afspelen te selecteren. Als u een
foto of video wilt verwijderen,
selecteer die dan en druk op de
menuknop om die te bewerken.
Andere instellingen:
De frequentie van het
elektriciteitsnet verschilt in
verschillende landen en regio’s.
Voor de beste resultaten past u
uw instellingen aan de frequentie
van uw lokale elektriciteitsnetwerk aan. In Europa is dit
50Hz.
Bel:
Gebruikers kunnen het type
geluid en het volume van de bel
instellen. Kies “ring”, druk op de
menuknop om in te voeren en
druk op de knop “naar boven”
om een belgeluid te kiezen.
Kies de modus “hoog” om het
geluid zo hard mogelijk te zetten.
Kies de modus “laag” om het
volume te verlagen naar 70%

van het maximumvolume. Kies
de modus “UIT” om de bel in
de modus NS (Niet Storen) te
zetten.
Camera (Video) AAN/UIT:
In sommige landen en regio’s
geldt er een strenge regelgeving
voor het maken van foto’s
en opnemen van video’s van
andere mensen zonder hun
toestemming, dus gebruikers
kunnen er met AAN/UIT voor
kiezen om de camera aan of uit te
zetten. Druk op de menuknop om
het menu “camera” te openen.
Als de modus “OPEN” is, neemt
dit product automatisch een foto
als de bel wordt ingedrukt.
Als de modus de standaard
instelling is, wordt alle
functionaliteit voor het maken
van foto’s en opnemen van
video’s uitgeschakeld.

Infrarood functie:
Dit product heeft een infrarood
functie, waarmee gebruikers ook
als het donker is de beelden van
de omgeving kunnen bekijken.
Vanwege de manier waarop de
beelden worden vastgelegd, zijn
alle beelden op het scherm in
zwart/wit. Dit is normaal.
Het formaat van opgenomen
foto’s en video’s:
De foto’s worden gemaakt in
jpeg-formaat en video’s in MP4formaat. Gebruikers kunnen
deze foto’s en video’s scannen
en bewerken op een PC met
Windows.

Specificaties:
Dikte van de deur
Diameter deurcilinder
Camera
LCD-scherm
Batterijen
Geheugenkaart
Fotovolume voor 1GB
Infrarood-golflengte
Afmetingen
Gewicht

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

40 tot 70mm
14 tot 26mm
0.3 megapixels
3.5”TFT
4 AA-batterijen
Micro SD-kaart (TF), maximaal 8GB
15000pc*
940nM
135 (L) x 86(B) x 25(H)mm
310g

* in een laboratorium; het daadwerkelijke volume kan verschillen
onder andere omstandigheden.
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