
1080P Video dørklokke
Betjeningsvejledning
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Tillykke med din nye Video dørklokke

Med denne nye Video dørklokke kan du holde opsyn med alle, der 
nærmer sig din bolig. Fra din smartphone kan du se, hvem der ringer 
på, tale med dem, få notifikationer om bevægelse om meget andet. Du 
kan tilkøbe en indendørs ringeklokke på alarm365.dk.

Følg vejledningen hér nøje, når du installerer Video dørklokken.

Indhold

Hovedenhed Strømforsynings-adapter Mylar Batteripakke

Stikprop USB kabel Pin

Manual Ledningsklips Dobbeltklæbende tape

Skruer (4 slags)

A x 4 B x 4

C x 2 D x 1
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Mikrofon
Ringe-knap

Reset 1

Status LED
Højttaler

Holder til SD kort

Ekstern
el-tilslutning

Bagsiden

LED indikation og knapper

Nr     Navn Funktion

1

Lyser konstant rød: Forbindelse tabt / oplader 
batteri
Blinker rødt: Etablerer WiFi forbindelse
Lyser konstant blåt: Normal drift / batteri fuldt 
opladet

Status 

LED

Tryk på knap for at ringe på
Ringe- 
knap

Reset knap
Hold knap inde i 5 sek. med pin'en for at 
resette udstyret til fabriksindstilling

Specifikationer

max 128GB

Oplad batteriet

Brug det medfølgende stik og kabel til at lade batteriet helt op.

Tilslut batteriet

Når batteriet er fuldt opladet klikkes det på hovedenheden, så det sidder 
fast.

Opladnings
indikator

Mini USB

Reset 2

Bajonet
lås

Bvægelsessensor 
med infrarød LED



Tryk “Register”

System-krav
Wi-Fi Netværk: 2.4GHz (802.11 b/g/n).
iOS: iPhone 4S eller nyere med  iOS 8 or højere. 
 Android: 4.0 eller nyere.

Opret konto

Download App
Åben App Store / Google Play og skriv “Smart Life” i søgefeltet  

Smart Life

Opsætning af App
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1. Vælg en lokation, f.eks.  “Living Room” , App'en vil bruge 
lokationen, når den sender notifikationer om hændelser

            " og 

Add Device / Tilføj enhed

Add device

Smart Kamera

og følg vejledningen i app'en

Tryk derefter på
tryk All devices

Back Otherwise

Power the device on and make sure the

indicator is ashing quickly or a prompt

tone is heard

How to set the indicator to ash quickly or with a

prompt tone

next step

og følg vejledningen i app'en.

Add device og derefter



OBS! Når installationen er afsluttet vil du høre et klik, når batteri-pakken låses fast til 
kamera-delen. For at løsgøre batteripakken skal du fremover 'Unlock Battery' i app'en

Afstand ca. 20 cm
Prøv! 

1.Efter gennemført installation 
kan du trykke på ringe-knappen og 
se video i“Smart Life”app'en på 
din telefon 

2.Herefter installeres Video 
dørklokken, hvor du vil have den 
placeret

2.Indtast Password, Tryk 'Confirm' og scan herefter QR koden med 
Video dørklokkens kamera
Tryk "I heard the beep" , når du hører 'dong-dong-dong. 
Installationen fuldføres i løbet af 30-60 sekunder
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Installation

Vælg korrekt højde

Det anbefales, at Video ringeklokken monteres i ca. 150 cm 
højde over terræn

Praktisk montering

1.Hold beslaget, hvor du ønsker det fastgjort. Marker med en blyant, 
hvor hullerne skal bores (hvis mursten, beton etc.). Hvis du skal 
fastgøre beslaget i træ, behøver du ikke at bore og montere rawlplugs.

Cancel

Scan QR code with the IP Cam.

Point the code to the camera lens for 20cm.

Nothing happened I heard the beep

Connecting Now

Make sure your phone and device
are as close to your router as possible.

100%

Searching for Device
Registering device to the cloud
Initializing your Device

Camera field of view

Motion detection range

150 cm



Back Basic function settings

Tap this to unlock battery

Flip screen

Time Watermark

Speech method One-way speech

Montering

1.  Afmonter dæksel i bunden af hovedenheden
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2. �Sæt enheden på plads i beslaget 3. �Skub batteripakken på plads på  
hovedenheden.

APP

Åbn app'en og gå til app'ens betjeningspanel, hvor du kan 
foretage indstillinger og finde funktioner.
Du vil modtage notifikationer på din telefon, når der ringes på din 
dørklokke.

SD

Back Bell 1 Class Vælg Basis-indstillinger og derefter 
'Unlock Battery'. Vent til motoren harv 
frigjort batter-pakken og fjern den 
forsigtigt, når du skal oplade.
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Dvale-funktion
Dørklokken går i dvale for at spare batteri. Du kan 'vække' den ved at åbne 
app'en. Vent 3-45 sekunder indtil live-billede vises.

Besked
Du kan indspille en besked, som gengives, når der ringes på. Op til 30 
sekunders varighed

Dele enhed
Du kan dele din enhed med andre brugere ved at tilføje mobilnumre eller 
emailadresser på de pågældende.

Lavt batteri
Du kan indstille en 'Lavt Batteri'-advarsel i app'en. Standard er denne sat til 
10%. Når batteriniveauet når til den valgte grænse modtager du en 
notifikation om påkrævet opladning af batteriet

Batteri-lås
Når du har monteret batteripakken vil den blive fastlåst automatisk. Du 
skal frigøre den via app'en og funktionen 'Unlock Battery' før du kan 
afmontere batteripakken igen.

Bevægelses-detektion
Vælg 'Motion Detection' i app'en for at indstille følsomheden for, hvornår 
du vil modtage notifikationer om bevægelses-detektion.

Optagelse
Når der ringes på dørklokken eller en gæst nærmer sig, vil Video 
dørklokken optage 20 sek. video, som siden kan hentes og afspilles i 
app'en.

Hvis du vil tale med gæsten, skal du
trykke “         ”

Du kan nu have en 2-vejs samtale med gæsten

for at svare på opkaldet fra dørklokken Du kan trykke på

Decline 

2019-01-18    09:47:21

Bell 1 Class

Waiting to answer the doorbell
Accept

Besvar dørklokken

Når du har installeret og monteret din Video dørklokke vil alle 
brugere modtage en notifikation, når det ringer på. Brugere kan 
herefter se live, hvem der ringer på og tale med gæsten
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FAQ

?: Når jeg vil tilslutte til WiFi, når proces-baren aldrig 100%?

Svar: Enheden understøtter kun 2,4GHz netværksforbindelse. Sørg for at din 
Smartphone er på dette inden du tilslutter. Kontrollér også at netværkskoden 
er korrekt indtastet

?: Why doesn't the device identify the SD card?

Svar: SD kortet monteres, mens enheden er slukket. Formatet på SD kortet 
skal være FAT32. 

?: Why I can’t get the notifications with my cell phone App?

Svar: Check, at du kan åbne app'en på din telefon. Kontrollér, at app'en har 
fået tilladelse til at sende notifikationer til telefonen.

?: Hvor lang tid tager det at oplade batteriet?
Svar: Det tager ca. 5 timer at oplade batteriet fra 0% til 100%.. 

?: Får jeg besked, når batteriet er ved at være fladt? 

Svar: Ja. Du kan sætte en nedre grænse for hvornår du vil have besked om at 
genoplade batteriet 

?: Hvad sker der hvis min WiFi forbindelse bliver afbrudt? 

Svar: Din Video dørklokke kan ikke længere kommunikere med app'en og vise 
billeder mv. Enehden finder selv forbindelsen, når WiFi igen virker.

?: Hvordan er billedkvaliteten? 

Svar: Kvaliteten af video og billeder er 1080P.

Import, Salg og Support

Islevdalvej 124, 2610 Rødovre, tlf. 33 365 365 email support@alarm365.dk
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