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Gebruikershandleiding 

Slimme videodeurbel 

Model: VDB-216 

 

 

Facebook.com/denverelectronics 
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1. Veiligheidsinformatie 

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar 

de instructies voor toekomstig gebruik. 

  

Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen. 

- Waarschuwing: dit product bevat lithiumbatterijen.  

- Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type 18650.  

- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. 

- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de 

batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen 

wanneer u ze in het product plaatst. Een onjuiste plaatsing kan explosiegevaar vormen.  

- De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -10 °C en 40 °C. Omgevingen onder en boven 

deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden. 

- Gebruik alleen de bij deurbel meegeleverde accessoires. Het gebruik van accessoires van derden kan 

storingen en problemen met het signaal veroorzaken, waardoor het product niet naar behoren werkt. 

- Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.  

- Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 
 

2. Onderdelen van de deurbel 

 
1. Lichtsensor 
2. Videodeurbellens 
3. Indicatielampje 
4. Microfoon 
5. Deurbelknop 
6. Ingebouwde luidspreker 

7. Muurmontageplaat 

8. Resetknop 
9. Micro-USB (voor opladen) 
10. MicroSD-kaartslot 
11. Batterijvak 
12. Batterijdeksel 
13. Schroefgaten 
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3. Eerste installatie 

De batterij en de microSD-kaart installeren 

 

 
 

Open het batterijdeksel. 

 

 

Plaats de batterijen zoals aangegeven op 

de behuizing. 

Plaats de microSD-kaart. 

Sluit het batterijdeksel. 

 
Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld zodra de batterijen contact maken met de 
voedingsaansluitingen . 
Opmerking: De camera gaat in stand-by als het langer dan 15 seconden niet gebruikt wordt. 
 

 

 

De deurbel resetten 
 
1. Houd de resetknop ongeveer 3 seconden 

ingedrukt tot u de gesproken melding “System 
reset” hoort. 

 
2. Het blauwe indicatielampje begint te knipperen 

om aan te geven dat de deurbel gereed voor 

verbinding is. 
 
3. Volg de instructies onder "Wifi-verbinding". 
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4. Opladen 
 
Sluit de deurbel aan op een externe stroombron via 
de meegeleverde oplaadkabel. 
Tijdens het opladen kunt u de oplaadstatus in de app 
bekijken. 
Als u liever een stroomadapter gebruikt (adapter is 
niet inbegrepen), dient u een stroomadapter met de 
specificaties 5 V/1,5 A te gebruiken.  

 

 

 

5. De binnendeurbel instellen en de binnendeurbel met de deurbel koppelen 

 

Plaats de binnendeurbel en druk op de op/neer-knop om tussen de belgeluiden te schakelen. Druk op de 
volume-knop om het volume van het belgeluid aan te passen. 
Houd de omlaag-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om het belgeluid te resetten. 
Druk op de deurbelknop en wacht op de piep om de binnendeurbel te koppelen. 
  

WIJZIG HET 

BELGELUID 

WACHT OP DE PIEP 

DRUK OP 

DE 

DEURBELK

NOP 
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6. Installatie 

Controleer voor de installatie of de locatie waar de deurbel wordt geïnstalleerd wifi-dekking heeft. 

1. Boor 2 gaten in de muur. 
2. Plaats de rubberen pluggen aan in de gaten. 
3. Bevestig de muurmontageplaat op de muur met de 2 lange schroeven. 
4. Plaats de deurbel op de muurmontageplaat en zet de deurbel vast op de muurmontageplaat met 2 

anti-inbraakschroeven.  

 
 

7. Bediening van de deurbel 

Voorbereiding voor gebruik: 
Systeemvereisten voor mobiele 
apparaten: 
Android OS 5.0 of hoger 
iOS 10.0 of hoger 

 
Smartphone of tablet Videodeurbel Router 

 

  

Opmerking 

Gebruik de liveweergave om 

de beste installatiehoogte 

voor uw deurbel te bepalen. 

Wij raden u aan de deurbel 

niet lager dan 

schouderhoogte te 

installeren. 
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8. De app installeren 

Zoek op uw smartphone of tablet naar "Denver Smart Home" in Google Play (voor Android OS) of in de Apple 
App Store (voor iOS) om de app te vinden en te installeren. 
 

 

OF 

 

Een account registreren 

Als dit de eerste keer is dat u de app gebruikt, moet u een account registreren zoals hieronder wordt uitgelegd: 
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Uw videodeurbel verbinden met de app. 

 

 

 
  

3. Schakel het apparaat in en 

controleer of het 

indicatorlampje snel knippert 

of dat u een meldingstoon 

hoort. 

 

 

 

 

4. Selecteer de 

koppelingsmodus “QR-code” 

en tik vervolgens op 

“Volgende”. Selecteer 

vervolgens een 2,4 GHz 

wifi-netwerk en voer het 

wachtwoord in om verder te 

gaan. 

1. Nadat u de app “Denver Smart home” 

heeft geïnstalleerd, start u de app en 

volgt u de aanwijzingen om de app in te 

stellen. 

 

2. Tik op “+” of “Apparaat toevoegen” op 

de startpagina en kies vervolgens 

“Slimme camera”. 

 

Opmerking: Uw deurbel werkt alleen op 

een 2,4 GHz wifi-netwerk. Zorg tijdens de 

installatie dat uw smartphone of tablet is 

verbonden met een 2,4 GHz wifi-netwerk. 
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Opmerking: Als de deurbel de QR-code niet herkent, druk dan op de deurbelknop om de deurbel te activeren en 

probeer het opnieuw.  
Omdat deze deurbel een energiezuinig product is, kan het apparaat in stand-by gaan als het langere tijd niet 
wordt gebruikt. 
 

5. De app zal u vragen om een 

smartphone of tablet te 

scannen met de deurbel. 

 

Wanneer u op “Verdergaan” 

tikt, verschijnt er een QR-code 

op de smartphone of tablet. 

 

6. Houd de deurbel 15 tot 20 cm 

voor de smartphone of tablet 

zodat de deurbel de QR-code 

kan scannen. 
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7. Wacht terwijl de 

wifi-verbinding tot stand wordt 

gebracht. 

 

Zodra de verbinding tot stand is 

gebracht, kunt u de app 

gebruiken om uw deurbel altijd 

en overal te bedienen. 
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9. Veelgestelde vragen: 

V: Hoe kan ik de deurbel herstellen? 

A: Houd de reset-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. 

V: Hoe deel ik de videodeurbel met mijn familie? 

A: 1. Tik op de deurbel voor liveweergave vanaf de startpagina van de app. 

2. Tik op het pictogram “Instellingen” in de rechterbovenhoek van de startpagina. 

3. Selecteer “Apparaat delen”. 

4. Tik op “Delen toevoegen”en voer de naam in van de account met u wilt delen. U kunt ook de instructies in de app volgen 

om delen met familie in te stellen. 

V: Hoe kan ik de gevoeligheid van de PIR-bewegingsdetectie aanpassen? 

A: 1. Tik op de startpagina op de deurbel om de liveweergave te zien. 

2. Tik op het pictogram “Instellingen” in de rechterbovenhoek. 

3. Selecteer de PIR en kies het niveau “Hoog”, “Gemiddeld” of “Laag” naar wens. 

Opties voor PIR-bewegingsgevoeligheid 

Hoog: Opname en melding van elke beweging. Kortste levensduur van de accu. 

Gemiddeld: Minder vaak opnamen en meldingen van bewegingen. Standaard levensduur van de accu. 

Laag: Neemt op en informeert u nog minder vaak over beweging dan bij de gemiddelde instelling. Maximale levensduur 

van de accu. 

V: Hoeveel gebruikers kunnen de video tegelijkertijd bekijken? 

A: Er kunnen maximaal 4 gebruikers de videoweergave bekijken. Zowel iOS als Android zijn compatibel. 

V: Ondersteunt de deurbel 5 GHz wifi? 

A: Nee, de deurbel ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi. 

V: Het signaal op mijn deurbel is slecht. 

A: De deurbel is misschien te ver uit de buurt van de draadloze router geplaatst of er zijn bepaalde belemmeringen aanwezig 

die de signaalsterkte verlagen. U kunt proberen de router te verplaatsen of een signaaluitbreider/repeater aan te schaffen 

voor de draadloze router. 

 

 

 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. 

Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 

 

www.denver-electronics.com 
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Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen 

die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, 

zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet 

mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd. 

 

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen 

faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving 

en geen schade toebrengen aan het milieu. 

 

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos 

kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan 

huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente. 

 

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur VDB-216 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De 

volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 

www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het 

modelnummer: VDB-216. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere 

downloads. 

 

Wifi-functie: 

Werkfrequentiebereik: 2400 MHz tot 2483,5 MHz 

Max. uitgangsvermogen radiofrequentie: 10 dBm 

 

SRD-functie (Short Range Device): 

Werkfrequentie: 433,92 MHz 

Max. uitgangsvermogen radiofrequentie: -2,39 dBm 

 

Binnendeurbel: 

Werkfrequentie: 433,92MHz 

Max. uitgangsvermogen radiofrequentie: 8,447dBm 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics

