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                          Handleiding (vertaling van User Manual)

● Dank u voor de aanschaf van onze draadloze video deurtelefoon. 
● Lees aandachtig deze handleiding voordat u het systeem installert en volg deze 
handleiding precies bij installeren en bedienen van het product. 
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1.  Inleiding 
Dit systeem kan gebruikt worden in appartementen, villa's, hotels, kantoren, openbare 
gebouwen etc. 
De (outdoor)camera is eenvoudig te installeren en u kunt gebruik maken van de handset-
monitor waar het draadloze signaal bereik heeft. De monitor kan worden bevestigd aan 
b.v. de muur, enz., of kan ook worden geplaatst op bureau, nachtkastje, (tuin)tafel, enz. 

2.  Functies
 De DigiVision werkt met 2.4GHz digitale frequency hopping en encryptie 

technologie. Bereik tot een afstand van 300 m. in open ruimte, robuuste anti-
interferentie en een hoge mate van betrouwbaarheid; 

 Heldere nacht visie d.m.v. LED-verlichting; 

 Een 3,5 inch TFT-scherm en met mogelijkheid van constante monitoring (bruikbaar 
als baby-foon); 

 Hands-free spreken en zien door draadloze controle; 

 Keuze uit 16 melodieën, melodie-volume is instelbaar; 

 Datum en tijd worden getoond in de handset-monitor; 

 Handset-monitor kan ongeveer 100 stuks foto's bewaren, met geheugen uitbreiding 
 kunnen ca. 500 foto´s worden opgeslagen, foto’s nemen kan automatisch of 



handmatig, foto’s lgeven de datum en tijd weer. 

 Helderheid van het beeld en spraak-volume zijn instelbaar; 

 MiniUSB laadinterface, lithium batterij is vervangbaar en oplaadbaar, 

 Een outdoor camera kan tot max. 4 stuks handset monitoren tegelijkertijd 
ondersteunen en vice versa; 

3.  Paklijst
 Outdoor-camera afm. 126 × 93 × 30mm, regenkapje 12mm 

 Handset-monitor afm. 141 × 87 × 20mm 

 Power adapter voor outdoor-camera; 
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/1A Kabel Lengte: 150cm 

 Power adapter voor Handset Monitor; 
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/500mA Kabel Lengte: 80cm 

 Lithium batterij van de handset Monitor 

 Gebruiksaanwijzing 

 Schroeven en bouten voor de installatie van outdoor-camera 

 
4.  Outdoor-camera
 
 (1) Cameralens (2) Speaker (3) knop 'Bellen' (4) Verklikker (5) Microfoon (6) Infrarood 
licht (7) Regenkapje (8) Tijdinstelling (9) 'Code' knop (10) Elektrisch slot-interface (11) 
Antenne zone (12) Kabeldoorvoering (13) Bevestiging bodemplaat 
  

5.  Indoor Monitor 
  
(1) Speaker (2) 3.5 inch TFT LCD (3) Antenne (4) Microfoon 
(5) Monitor aan/uit (6) Deur Open (7) Spreekverbinding maken 
(8) ◄ naar Links (9) ▼ naar Beneden (10) ► naar Rechts (11) LED 1 (12) LED 2 (13) 
Maak een foto (14) ▲ naar Boven (15) MiniUSB laadinterface (16) aan/uit-schakelaar ( 17) 
Ophang-sleuf (18) Accu deksel (19) Lithium batterij (20) Bevestigingspunten 

6.  Installatie-instructies 
De outdoor camera moet worden geïnstalleerd op een afgeschermde positie om vrij te zijn 
van direct invallend (sterk)zonlicht  en regen, aanbevolen hoogte voor de installatie van de 
camera is  150 cm ~ 170 cm om de beste opservatie te bereiken. Obstakels tussen de 
plaats van outdoor camera en monitor kunnen het signaal beïnvloeden, controleer het 
beeld van de monitor voor het kiezen van de beste positie. 
In geval de bedrading wordt doorgevoerd door de wand, de stekker eerst ingepakken met 
tape om zo zand of vuil in de stekker te voorkomen, hetgeen kan leiden tot een defect.

 Verwijder het schroefje van de buiten camera, om montageframe vast te zetten.  
(Foto 1)
  



 Aansluiten electrisch deurslot/opener (indien aanwezig).  Kies afhankelijk van type 
slot/opener voor NO (normaly open) of voor NC (normaly closed). Ontgrendelen kan 
worden aangestuurd naar sloten/openers werkend op zowel arbeidsstroom als 
ruststroom.  Instellen van van tijd (seconden) is mogelijk. (Foto 2) 

 Selecteer de juiste slot-parameters voor de juiste instelling van de ontgrendeltijd. 
Bedrading naar electr. slot/opener doorvoeren door opening in montageframe. 

 Tijdinstellingen met de minischakelaars 1, 2 ,3  (foto-
inzet),                                                                                                            
A. 1 omhoog, 2 en 3 omlaag, relais dicht voor 800ms.  
B. 2 omhoog, 1 en 3 omlaag, relais sluit zich (open) voor 4 sec.;   
C. 3 omhoog, 1 en 2 omlaag, relais sluit zich (open) voor 8 sec.; 

  Plaats de outdoor camera terug op het montageframe en sluit bekabeling aan. 
Zodra adapter 230V IN - 5V / 1A UIT op lichtnet is aangesloten kleurt het LED rood. 
Opmerking: Tijdens installeren en aansluiten van bedrading stekker uit de voeding 
nemen. 

 

 

7.  Bedieningsinstructies 
Let op: Om z.g. rondzingen te voorkomen moet tussen binnen- en buitenunit van 
het systeem in werking een afstand zijn van min. 6 m., als er geen tussenmuren 
zijn.
 

A. Instellen 

 Datum en tijd   
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk 3 sec. op de sleuteltoets en 
in het beeld verschijnt  het symbool "T", u kunt nu datum (jaar / maand / 
dag) en de huidige tijd instellen: tijd in formaat 24 uur, gebruik de toetsen 
◄► en vervolgens ▲, ▼ om de datum en tijd in grijze vak aan te passen. 

 Melody en volume   
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk op de toets ► om een van 
de ingebouwde 16 beltonen te selecteren, druk op de toets ◄ om het 
volume van de beltoon te selecteren. 

 Aan te passen intercom volume   
In de intercom-modus, drukt u op de volumetoetsen ◄ of ► om het 
volume, niveau 0 – 7, aan te passen: 

 Helderheid     
In de intercom-modus geeft de monitor een dynamisch beeld, druk op ▲ 
of ▼ om de helderheid  aan te passen, niveau: 0-7 
  

 
B.  Bediening

 Monitor aan / uit   
Aanzetten: Zet de schakelaar op "ON", en LED 1 kleurt rood en de 
ringtoon/melodie klinkt. 



Uitschakelen: Zet de schakelaar op "OFF", en LED 1 gaat uit. 
Communicatie signaal max. is niveau 6. Batterij signaal is maximaal 
niveau 4. 

 Spreken en Deur Open   
De bezoeker drukt op de "oproep"-knop (bel) van de outdoor-camera, op 
de (alle) handset monitor(en) klinkt de beltoon en verschijnt het beeld van 
de bezoeker.                                         A)  Druk op de hoorntoets van een 
monitor om met bezoeker te spreken voordat u open doet. Op andere 
monitoren (indien aanwezig) kunt u de afbeelding zien, maar geen geluid 
horen van de bezoeker. Druk op de hoorntoets om de huidige dialoog te 
sluiten, druk vervolgens op een andere monitor op de hoorntoets om te 
spreken met bezoeker. Slechts een monitor maakt een spreek-luister 
verbinding.                                            In de intercom modus,  druk op de 
sleuteltoets om de deur te ontgrendelen, het signaal geeft unlock op het 
scherm totdat u de sleuteltoets weer loslaat.  Druk nu op de toets om het 
scherm uit te schakelen en het systeem gaat in de standby-modus, of het 
zal automatisch in standby-modus gaan na 30 seconden.    
                                             B)  Als u, na het zien van het videobeeld, de 
bezoeker niet wilt ontvangen, doet u geen handelingen of u drukt op de 
toets om de monitor uit te schakelen en het scherm gaat vervolgens in de 
standby-modus of de monitor gaat na 30 sec. Automatisch in de stand/by 
modus. 
Opmerking: Als u gebruik maakt van meerdere monitoren  houd dan 
afstand tussen de monitoren om kwaliteitsverlies te voorkomen van de 
intercom functie. 

    Monitor   
Voor één of meer camera's met één (1) handset monitor en als er niet 
wordt gebeld aan de buiten-unit en de handset monitoren in de standby-
modus. De gebruiker kan op de toets drukken om de monitor(en) te 
activeren, druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets om u constant met 
de camera te volgen wat buiten te zien is, zolang als u wilt. Met een druk 
op dezelfde toets stopt de constante monitoring en sluit het scherm in 
stand-by. 
Voor meerdere camera's met één handset monitor, kiest u onder Monitor-
modus  het beeld van de CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 in de juiste 
volgorde. Bij de laatste camera, druk weer op de toets  om te stoppen en 
het scherm te sluiten. 
Opmerking: Als u één (1) outdoor camera gebruikt, klik dan niet op andere 
outdoor-camera´s om het systeem niet te verstoren. 

 Opladen batterij   
De lithium batterij dient bij aanvang gebruik minstent 5 uur te worden 
geladen, daarna  steeds als indicatie LED aangeeft voor 3 uren laden voor 
een stand-by periode van 100 uren. Indien LED 2 groen wordt is batterij 
vol geladen. LED 2 wordt weer rood als indicatie voor low-battery. 

 

 

 

 



C.  Opslaan foto 

 Neem foto   
Als u een videobeeld heeft van de outdoor-camera, druk op de knop om 
foto's te nemen, één druk voor één foto. 
Als u niet thuis bent of niet reageert zal de monitor automatisch na 10 
seconden een foto opslaan. Het geheugen kan circa 100 foto´s bewaren 
en zal automatisch de eerste foto(s) overschrijven als beschikbare 
geheugen compleet in gebruik is. 

 Bladeren foto   
Druk op de ▲▼ toetsen om de opgeslagen foto's te bekijken onder de no-
intercom modus, sluit af met fototoets of weergave stopt automatisch na 
10 seconden. 

 Foto´s      verwijderen   
U zet eerst de monitor en drukt vervolgens op de monitortoets en de 
fototoets samen, zet de monitor aan, druk nog steeds op beide toetsen en 
in het beeld verschijnt de tekst `delete all photo, please wait` en daarna 
`no photo, please power off`, u schakelt de monitor uit (off). Nadat alle 
foto's zijn is geschrapt schakelt u de monitor weer in. 

8.  Werkomgeving
 Werktemperatuur: -15ºC - +55ºC 

 Luchtvochtigheid: ≤ 85% 

 
9.  Opmerkingen

 Microfoon en/of luidspreker niet afdekken tijdens gebruik. 

 Alleen meegeleverde adapter of  identieke adapter gebruiken van dezelfde 
type. 

 Probeer niet om dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen 
van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere 
gevaren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. 

 Volg de gebruiksaanwijzing strikt voordat u begint met installeren en testen 
van dit product. Als er een vraag rest, neem dan contact op met onze 
technische ondersteuning en klantenservice; 

 

11. Fout-diagnose Niet vertaald
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1.  Inleiding 
Dit systeem kan gebruikt worden in appartementen, villa's, hotels, kantoren, openbare 
gebouwen etc. 
De (outdoor)camera is eenvoudig te installeren en u kunt gebruik maken van de handset-
monitor waar het draadloze signaal bereik heeft. De monitor kan worden bevestigd aan 
b.v. de muur, enz., of kan ook worden geplaatst op bureau, nachtkastje, (tuin)tafel, enz. 

2.  Functies
 De DigiVision werkt met 2.4GHz digitale frequency hopping en encryptie 

technologie. Bereik tot een afstand van 300 m. in open ruimte, robuuste anti-
interferentie en een hoge mate van betrouwbaarheid; 

 Heldere nacht visie d.m.v. LED-verlichting; 

 Een 3,5 inch TFT-scherm en met mogelijkheid van constante monitoring (bruikbaar 
als baby-foon); 

 Hands-free spreken en zien door draadloze controle; 

 Keuze uit 16 melodieën, melodie-volume is instelbaar; 

 Datum en tijd worden getoond in de handset-monitor; 

 Handset-monitor kan ongeveer 100 stuks foto's bewaren, met geheugen uitbreiding 
 kunnen ca. 500 foto´s worden opgeslagen, foto’s nemen kan automatisch of 
handmatig, foto’s lgeven de datum en tijd weer. 

 Helderheid van het beeld en spraak-volume zijn instelbaar; 

 MiniUSB laadinterface, lithium batterij is vervangbaar en oplaadbaar, 

 Een outdoor camera kan tot max. 4 stuks handset monitoren tegelijkertijd 
ondersteunen en vice versa; 



3.  Paklijst
 Outdoor-camera afm. 126 × 93 × 30mm, regenkapje 12mm 

 Handset-monitor afm. 141 × 87 × 20mm 

 Power adapter voor outdoor-camera; 
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/1A Kabel Lengte: 150cm 

 Power adapter voor Handset Monitor; 
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/500mA Kabel Lengte: 80cm 

 Lithium batterij van de handset Monitor 

 Gebruiksaanwijzing 

 Schroeven en bouten voor de installatie van outdoor-camera 

 
4.  Outdoor-camera
 
 (1) Cameralens (2) Speaker (3) knop 'Bellen' (4) Verklikker (5) Microfoon (6) Infrarood 
licht (7) Regenkapje (8) Tijdinstelling (9) 'Code' knop (10) Elektrisch slot-interface (11) 
Antenne zone (12) Kabeldoorvoering (13) Bevestiging bodemplaat 
  

5.  Indoor Monitor 
  
(1) Speaker (2) 3.5 inch TFT LCD (3) Antenne (4) Microfoon 
(5) Monitor aan/uit (6) Deur Open (7) Spreekverbinding maken 
(8) ◄ naar Links (9) ▼ naar Beneden (10) ► naar Rechts (11) LED 1 (12) LED 2 (13) 
Maak een foto (14) ▲ naar Boven (15) MiniUSB laadinterface (16) aan/uit-schakelaar ( 17) 
Ophang-sleuf (18) Accu deksel (19) Lithium batterij (20) Bevestigingspunten 

6.  Installatie-instructies 
De outdoor camera moet worden geïnstalleerd op een afgeschermde positie om vrij te zijn 
van direct invallend (sterk)zonlicht  en regen, aanbevolen hoogte voor de installatie van de 
camera is  150 cm ~ 170 cm om de beste opservatie te bereiken. Obstakels tussen de 
plaats van outdoor camera en monitor kunnen het signaal beïnvloeden, controleer het 
beeld van de monitor voor het kiezen van de beste positie. 
In geval de bedrading wordt doorgevoerd door de wand, de stekker eerst ingepakken met 
tape om zo zand of vuil in de stekker te voorkomen, hetgeen kan leiden tot een defect.

 Verwijder het schroefje van de buiten camera, om montageframe vast te zetten.  
(Foto 1)
  

 Aansluiten electrisch deurslot/opener (indien aanwezig).  Kies afhankelijk van type 
slot/opener voor NO (normaly open) of voor NC (normaly closed). Ontgrendelen kan 
worden aangestuurd naar sloten/openers werkend op zowel arbeidsstroom als 
ruststroom.  Instellen van van tijd (seconden) is mogelijk. (Foto 2) 

 Selecteer de juiste slot-parameters voor de juiste instelling van de ontgrendeltijd. 
Bedrading naar electr. slot/opener doorvoeren door opening in montageframe. 

 Tijdinstellingen met de minischakelaars 1, 2 ,3  (foto-



inzet),                                                                                                            
A. 1 omhoog, 2 en 3 omlaag, relais dicht voor 800ms.  
B. 2 omhoog, 1 en 3 omlaag, relais sluit zich (open) voor 4 sec.;   
C. 3 omhoog, 1 en 2 omlaag, relais sluit zich (open) voor 8 sec.; 

  Plaats de outdoor camera terug op het montageframe en sluit bekabeling aan. 
Zodra adapter 230V IN - 5V / 1A UIT op lichtnet is aangesloten kleurt het LED rood. 
Opmerking: Tijdens installeren en aansluiten van bedrading stekker uit de voeding 
nemen. 

 

 

7.  Bedieningsinstructies 
Let op: Om z.g. rondzingen te voorkomen moet tussen binnen- en buitenunit van 
het systeem in werking een afstand zijn van min. 6 m., als er geen tussenmuren 
zijn.
 

A. Instellen 

 Datum en tijd   
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk 3 sec. op de sleuteltoets en 
in het beeld verschijnt  het symbool "T", u kunt nu datum (jaar / maand / 
dag) en de huidige tijd instellen: tijd in formaat 24 uur, gebruik de toetsen 
◄► en vervolgens ▲, ▼ om de datum en tijd in grijze vak aan te passen. 

 Melody en volume   
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk op de toets ► om een van 
de ingebouwde 16 beltonen te selecteren, druk op de toets ◄ om het 
volume van de beltoon te selecteren. 

 Aan te passen intercom volume   
In de intercom-modus, drukt u op de volumetoetsen ◄ of ► om het 
volume, niveau 0 – 7, aan te passen: 

 Helderheid     
In de intercom-modus geeft de monitor een dynamisch beeld, druk op ▲ 
of ▼ om de helderheid  aan te passen, niveau: 0-7 
  

 
B.  Bediening

 Monitor aan / uit   
Aanzetten: Zet de schakelaar op "ON", en LED 1 kleurt rood en de 
ringtoon/melodie klinkt. 
Uitschakelen: Zet de schakelaar op "OFF", en LED 1 gaat uit. 
Communicatie signaal max. is niveau 6. Batterij signaal is maximaal 
niveau 4. 

 Spreken en Deur Open   
De bezoeker drukt op de "oproep"-knop (bel) van de outdoor-camera, op 
de (alle) handset monitor(en) klinkt de beltoon en verschijnt het beeld van 
de bezoeker.                                         A)  Druk op de hoorntoets van een 
monitor om met bezoeker te spreken voordat u open doet. Op andere 



monitoren (indien aanwezig) kunt u de afbeelding zien, maar geen geluid 
horen van de bezoeker. Druk op de hoorntoets om de huidige dialoog te 
sluiten, druk vervolgens op een andere monitor op de hoorntoets om te 
spreken met bezoeker. Slechts een monitor maakt een spreek-luister 
verbinding.                                            In de intercom modus,  druk op de 
sleuteltoets om de deur te ontgrendelen, het signaal geeft unlock op het 
scherm totdat u de sleuteltoets weer loslaat.  Druk nu op de toets om het 
scherm uit te schakelen en het systeem gaat in de standby-modus, of het 
zal automatisch in standby-modus gaan na 30 seconden.    
                                             B)  Als u, na het zien van het videobeeld, de 
bezoeker niet wilt ontvangen, doet u geen handelingen of u drukt op de 
toets om de monitor uit te schakelen en het scherm gaat vervolgens in de 
standby-modus of de monitor gaat na 30 sec. Automatisch in de stand/by 
modus. 
Opmerking: Als u gebruik maakt van meerdere monitoren  houd dan 
afstand tussen de monitoren om kwaliteitsverlies te voorkomen van de 
intercom functie. 

    Monitor   
Voor één of meer camera's met één (1) handset monitor en als er niet 
wordt gebeld aan de buiten-unit en de handset monitoren in de standby-
modus. De gebruiker kan op de toets drukken om de monitor(en) te 
activeren, druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets om u constant met 
de camera te volgen wat buiten te zien is, zolang als u wilt. Met een druk 
op dezelfde toets stopt de constante monitoring en sluit het scherm in 
stand-by. 
Voor meerdere camera's met één handset monitor, kiest u onder Monitor-
modus  het beeld van de CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 in de juiste 
volgorde. Bij de laatste camera, druk weer op de toets  om te stoppen en 
het scherm te sluiten. 
Opmerking: Als u één (1) outdoor camera gebruikt, klik dan niet op andere 
outdoor-camera´s om het systeem niet te verstoren. 

 Opladen batterij   
De lithium batterij dient bij aanvang gebruik minstent 5 uur te worden 
geladen, daarna  steeds als indicatie LED aangeeft voor 3 uren laden voor 
een stand-by periode van 100 uren. Indien LED 2 groen wordt is batterij 
vol geladen. LED 2 wordt weer rood als indicatie voor low-battery. 

 

 C.  Opslaan foto 

 Neem foto   
Als u een videobeeld heeft van de outdoor-camera, druk op de knop om 
foto's te nemen, één druk voor één foto. 
Als u niet thuis bent of niet reageert zal de monitor automatisch na 10 
seconden een foto opslaan. Het geheugen kan circa 100 foto´s bewaren 
en zal automatisch de eerste foto(s) overschrijven als beschikbare 
geheugen compleet in gebruik is. 

 Bladeren foto   
Druk op de ▲▼ toetsen om de opgeslagen foto's te bekijken onder de no-
intercom modus, sluit af met fototoets of weergave stopt automatisch na 
10 seconden. 



 Foto´s      verwijderen   
U zet eerst de monitor en drukt vervolgens op de monitortoets en de 
fototoets samen, zet de monitor aan, druk nog steeds op beide toetsen en 
in het beeld verschijnt de tekst `delete all photo, please wait` en daarna 
`no photo, please power off`, u schakelt de monitor uit (off). Nadat alle 
foto's zijn is geschrapt schakelt u de monitor weer in. 

8.  Werkomgeving
 Werktemperatuur: -15ºC - +55ºC 

 Luchtvochtigheid: ≤ 85% 

 
9.  Opmerkingen

 Microfoon en/of luidspreker niet afdekken tijdens gebruik. 

 Alleen meegeleverde adapter of  identieke adapter gebruiken van dezelfde 
type. 

 Probeer niet om dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen 
van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere 
gevaren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. 

 Volg de gebruiksaanwijzing strikt voordat u begint met installeren en testen 
van dit product. Als er een vraag rest, neem dan contact op met onze 
technische ondersteuning en klantenservice; 

 

11. Fout-diagnose
Niet vertaald

. 


