


Hvad der er i æsken

Sammenlign listen med indeholdet af æsken

Videodørklokke Strømomformer Låg

Batteriboks Strømadapter USB-kabel

Resetnål Skruer 3M tape

Ledningsmuffer Manual



SD support op til 128G

Beskrivelse

Dørklokkeknap Tryk på knappen for at ringe på klokken

Mikrofon Optager lyd til din video

DC 5V+10%, brug skruer til at tilslutte strømledningStrømindgang

Reset 1 Tryk med resetnålen og hold den inde 5 sekunder for at 

genstarte dørklokken (den vil stadig huske opsætningen)

med at etablere forbindelsen (blinker hurtigere)

Blåt lys: Kører normalt

 Rødt lys blinker: Venter på WiFi forbindelse, eller er i gang

Rødt lys: Der er noget galt med forbindelsenStatuslys

SD-support op til 128GSD-kortholder

Bagside af dørklokke

Mikrofon

Dørklokkeknap

Reset 1

Indikatorlys
Højtaler

Hukommelses-
kort

Dørklokke- 
strømledninger



Oplader- 
status

Mini-USB

Reset 2

Bajonet-
lås

Beskrivelse

DC 5V+10%, USB StrømforsyningMini-USB

Oplader status Rødt lys: Batteri oplades

Blåt lys: Opladning er færdig

Reset 2 Slå let på resetnålen i 5 secunder for 

at gendanne fabriksindstillingerne

Bajonetlås Låser batteriholderen med dørklokken

Batteri 6000mAh (2PCS, genopladeligt)



Installering Advarsel: Enheden skal samles før installering

Installering klokken med strømforsyning

Ledning- 
Ud

Ledning-
Ind

Plade

Ikke gennem væggen

Gennem 
væggen

Gennem væggen Ikke gennem
væggen

Trin 3: Fastgør monteringspladen på 
væggen og skub klokken ind ovenfra

Gennem væggen Ikke gennem
væggen

Trin 4: Monter bundpladen med en skrue

Trin 1: Indledninger (AC8-24V) 
tilsluttes til ledninger, der 
kommer ud af væggen

Trin 2: Afmonter bundpladen og låget og tilslut 
ud-ledningen til skruerne på bagpladen af 
klokken (rød ledning til +) påfør låget (Mylar) over 
skruerne



Installer klokken med batterier

Trin 1: Afmonter bundpladen som vist på tegningen 
Trin 2: Fastgør monteringspladen på væggen

Trin 3: Skub dørklokken ned i monteringspladen
Trin 4: Skub batteriboksen op i dørklokken 



Download Cloud Edge appen og installer den på din smart phone, registrer 
bruger og log derefter ind på kontoen, husk adgangskode og brugernavn. 
Din smart phone skal være forbundet til det samme WiFi som dørklokken, 
der kræver en god forbindelse til WiFi

Vær sikker på at dit network (WiFi) kører

Vælg Add Devices

Aktiver dørklokken ved at ringe på den, ellers er den i sovetilstand

Brug QR for at hente appen

Opsætning


