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Brugervejledning 

Intelligent dørtelefon med video 

Model: VDB-216 

 

 

Facebook.com/denverelectronics 
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1. Sikkerhedsoplysninger 

Læ s omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til 

senere brug. 

  

Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns ræ kkevidde. 

- Advarsel: Produktet indeholder litium-batterier.  

- Brug udelukkende genopladelige batterier af typen 18650.  

- Hold batterierne uden for børns ræ kkevidde. 

- Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Fjern batterierne, når 

systemet ikke bruges i læ ngere perioder. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sæ tter dem i produktet. 

Forkert placering kan medføre risiko for eksplosion.  

- Intervallet for produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger mellem -10 grader celsius og 40 grader 

celsius. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet. 

- Brug kun tilbehøret, der fulgte med dørtelefonen. Brug af tilbehør fra tredjepart kan medføre problemer 

med signalinterferens, der kan få produktet til at fungere unormalt. 

- Åbn aldrig produktet: Enheden kan indeholde komponenter med høj spæ nding, der kan medføre døden.  

- Reparation og service skal altid udføres af en kvalificeret fagmand. 
 

2. Dørtelefonens dele 

 
1. Lyssensor 
2. Objektiv til dørtelefonens video 
3. Lysdiode 
4. Mikrofon 
5. Ringeknap 
6. Indbygget højttaler 

7. Plade til væ gmontering 

8. Nulstillingsknap 
9. Micro USB (til opladning) 
10. Holder til microSD-kort 
11. Batterirum 
12. Batteridæ ksel 
13. Huller til manipulationsskrue 
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3. Førstegangsopsæ tning 

Installation af batteri og microSD-hukommelseskort 

 

 
 

Åbn batteridæ kslet. 

 

 

Sæ t batterierne i som angivet på 

batterirummet. 

Sæ t microSD-hukommelseskortet i. 

Luk batteridæ kslet. 

 
Enheden tæ nder automatisk, når batterierne er tilsluttet batteriterminalerne. 
Bemæ rk: Kameraet aktiverer standbytilstand, når der ikke har væ ret aktivitet i mere end 15 sekunder. 
 

 

 

Nulstilling af dørtelefon 
 
1. Tryk på nulstillingsknappen i ca. tre sekunder, 

indtil du hører talevejledningen “System 
nulstilles”. 

 
2. Den blå lysdiode blinker og angiver, at enheden er 

klar til tilslutning. 
 

3. Følg anvisningerne under “Wi-fi-tilslutning”. 
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4. Opladning 
 
Slut dørtelefonen til en ekstern strømkilde ved hjæ lp 
af det medfølgende opladningskabel. 
Du kan følge status for opladningen i appen. 
Specifikationen for strømadapteren skal væ re 5 V/1,5 
A, hvis du foretræ kker at bruge en strømadapter 
(medfølger ikke). 

 

 

 

 

5. Konfiguration af ringeenheden og parring af ringeklokken med dørtelefonen 

 

Sæ t ringeenheden i, og tryk på knappen op/ned for at skifte mellem tonerne. Tryk på lydstyrkeknappen for at 
justere lydstyrken for dørklokken. 
Tryk på knappen ned i ca. fem sekunder for at nulstille dørklokken. 
Ring på dørtelefonen, og vent på bippet, der angiver parring med dørklokken. 
  

SKIFT TONE 

VENT PÅ 
BIPPET 

RING PÅ 

KLOKKEN 
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6. Installation 

Før du installerer, skal du sikre dig, at der er wi-fi-dæ kning på stedet, hvor dørtelefonen skal installeres. 

1. Bor to huller i væ ggen. 
2. Sæ t ekspansionspropperne af gummi i hullerne. 
3. Montér hæ ngepladen til væ ggen på væ ggen med de to lange skruer. 
4. Placér dørtelefonen på væ gbeslaget, og fastgør derefter beslaget til dørtelefonen med de to 

manipulationsskruer.  

 
 

7. Betjening af dørtelefon 

Klargøring før brug: 
Krav til mobilt enhedssystem: 
Android-operativsystem 5.0 eller senere 
iOS 10.0 eller senere 

 
Smartphone eller tablet Dørtelefon med 

video 

Router 

 

  

Bemæ rk 

Brug funktionen til live 

forhåndsvisning for at finde 

den bedste højde til 

installationen af 

dørtelefonen. Vi anbefaler, at 

den ikke installeres under 

skulderhøjde. 
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8. Installation af app 

Brug din smartphone eller tablet til at søge efter “Denver Smart Home” i Google Play (til 
Android-operativsystemet) eller i App Store (til iOS) til at finde og installere appen. 
 

 

ELLER 

 

Opret en konto 

Du skal oprette en konto som beskrevet nedenfor, hvis du bruger appen for første gang: 
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Tilslutning af din dørtelefon med video til appen. 

 

 

 
  

3. Tæ nd enheden, og kontrollér, 

at lysdioden blinker hurtigt, 

eller der høres en 

toneprompt. 

 

 

 

 

4. Væ lg parringstilstanden 

“QR-kode”, og tryk derefter 

på “Næste”. Vælg derefter 

wi-fi-netvæ rket 2,4 GHz, og 

indtast adgangskoden for at 

fortsæ tte. 

1. Når du har installeret appen “Denver 

Smart home”, skal du starte appen og 

følge vejledningen for at konfigurere 

appen. 

 

2. Tryk på “+” eller “Tilføj enhed” på 

startsiden, og vælg derefter “Intelligent 

kamera”. 

 

Bemæ rk: Din dørtelefon fungerer kun på 

frekvensbåndet 2,4 GHz på 

wi-fi-netvæ rket. Kontrollér før 

konfigurationen, at din smartphone eller 

tablet er tilsluttet frekvensbåndet 2,4 GHz 

på wi-fi-netvæ rket. 
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Bemærk: Tryk på knappen “Dørtelefon” for at vække dørtelefonen og prøve igen, hvis dørtelefonen ikke 

genkender QR-koden.  
Dørtelefonen er et lavenergiprodukt og kan derfor aktivere standbytilstand, hvis den ikke betjenes i læ ngere 
perioder. 
 

5. Appen beder dig om at scanne 

en smartphone eller tablet med 

dørtelefonen. 

 

Når du trykker på “Fortsæt”, 

viser smartphonen eller 

tabletten en QR-kode. 

 

6. Hold dørtelefonen 15-20 cm 

foran smartphonen eller 

tabletten for at scanne 

QR-koden. 
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7. Vent, indtil der er oprettet 

forbindelse til wi-fi-netvæ rket. 

 

Når forbindelsen er oprettet, 

kan du bruge appen til at 

overvåge din dørtelefon på alle 

tidspunkter og fra alle steder. 
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9. FAQ: 

Spørgsmål: Hvordan nulstiller jeg dørklokken? 

Svar: Tryk på knappen RESET i ca. tre sekunder. 

Spørgsmål: Hvordan deler jeg videodørklokken med min familie? 

Svar: 1. Tryk på dørtelefonen for at få vist livevisning fra startsiden i appen. 

2. Tryk på ikonet ‘Indstillinger’ i øverste højre hjørne af startsiden. 

3. Vælg ‘Del enhed’. 

4. Tryk på ‘Tilføj deling’, og indtast derefter navnet på kontoen, som du vil dele med, eller du kan følge anvisningerne i 

appen til konfiguration af familiedeling. 

Spørgsmål: Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR-bevæ gelsesdetektion? 

Svar: 1. Tryk på dørtelefonen fra startsiden for at få vist livevisning. 

2. Tryk ikonet for indstillinger i øverste højre hjørne. 

3. Væ lg PIR, og væ lg det ønskede niveau (høj, middel, lav). 

Valgmuligheder for følsomhed for PIR-bevæ gelse 

Høj: Optager og advarer om alle bevæ gelser. Korteste batterilevetid. 

Middel: Optager og advarer om bevæ gelser mindre hyppigt. Standard batterilevetid. 

Lav: Optager og advarer om bevæ gelser mindre hyppigt end på middelniveauet. Læ ngste batterilevetid. 

Spørgsmål: Hvor mange brugere kan se video samtidig? 

Svar: Op til 4 brugere kan se video samtidig. Kompatibel med både iOS og Android. 

Spørgsmål: Understøtter dørtelefonen frekvensbåndet på 5 GHz på wi-fi-netvæ rket? 

Svar: Nej. Dørtelefonen understøtter kun frekvensbåndet på 2,4 GHz på wi-fi-netvæ rket. 

Spørgsmål: Signalet på min dørtelefon er svagt. 

Svar: Din dørklokke kan befinde sig for langt fra din trådløse router, eller der kan væ re genstande, der spæ rrer og dermed 

reducerer signalstyrken. Prøv at flytte din router, eller anskaf en signalforlæ nger/forstæ rker til din trådløse router. 

 

 

 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Bemæ rk venligst - Ret til uvarslet æ ndring i alle produkter forbeholdes. 

Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual. 

 

www.denver-electronics.com 
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan 

være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) 

ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget 

med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med 

almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt. 

 

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På 

denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke 

belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis 

kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere 

information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

 

Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen VDB-216 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

EU-overensstemmelseserklæ ringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, 

og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: VDB-216. Du kommer nu ind på produktsiden, 

hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. 

 

Wi-fi-funktion: 

Driftsfrekvensområde: 2400-2483,5 MHz 

Maks. udgangseffekt for radiofrekvens: 10 dBm 

 

SRD-funktion (Short Range Device): 

Driftsfrekvens: 433,92 MHz 

Maks. udgangseffekt for radiofrekvens: -2,39 dBm 

 

Indendørs dørklokke: 

Driftsfrekvens: 433,92 MHz 

Maks. udgangseffekt for radiofrekvens: 8,447 dBm 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics

