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1. Kom godt i gang 

 

 

 

 

 

Indikatorlampen blinker BLÅT 

Enheden afventer parring. 

 
Indikatorlampen lyser konstant RØDT 

Wi-fi-forbindelsen mislykkedes. 

 
Indikatorlampen lyser både BLÅT og RØDT 

Wi-fi-forbindelsen er afbrudt. 

 

2. Opladning af batterier 

 

Opladningstid: 7 timer med 1 A USB-oplader (tilkøb) (via dørklokkens micro USB-port) 

Oplad 18650-batterierne helt inden ibrugtagning. Ved normal brug vil batterierne holde mellem 2 og 3 

måneder. 

 

Bemærk: 

Hvis dørklokken opfanger en stor mængde hændelser på daglig basis, vil dette opbruge batterierne 

hurtigere, og det vil være nødvendigt at oplade batterierne oftere. Desuden trækker det på batterierne 

hver gang, du anvender livevisning til at se eller tale med den, der står udenfor døren. Du kan reducere 
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mængden af fejlmeldinger ved at nedsætte følsomheden i din bevægelsessensor. 

 

 

3. Opsætning af videodørklokken i appen DENVER SMART HOME  

 

Trin 1: 

Download appen Denver Smart Home. Scan QR-koden herunder, eller søg efter "Denver Smart Home" 

hos Apple app store eller Google Play. 

 

Denver Smart Home iOS Android 

 

Trin 2 

Åbn appen Denver Smart Home, registrér din e-mail eller dit telefonnummer, og log ind på din konto. 

 

Trin 3 

Tilføj din dørklokke ved at trykke på + i øverste højre hjørne af startsiden. Tryk på Security & Sensors, og 

vælg dernæst Smart Camera. 

Micro USB-port til opladning af 

batterier (DC 5 V) 

 ADVARSEL 

Sørg for at vende 
18650-batterierne korrekt. 
Hvis batterierne vendes 
forkert, kan det medføre 
skade. 

Genopladeligt 18650-batteri 



 

 

Trin 4 

Åbn batteridækslet, og tag isoleringsstrimlerne ud. 

Når du hører stemmeprompten 'The camera is now 

ready to begin pairing', og LED-indikatoren blinker 

hurtigt blåt, skal du trykke på Next step. 

 

Trin 5 

Find navnet på dit wi-fi-netværk. Indtast din 

wi-fi-adgangskode, og tryk på Confirm. 

 

 

 



 

Trin 6 

Tryk på Continue, og brug dernæst dørklokken til at scanne QR-koden på din mobiltelefon. Når du hører 

en prompt, skal du trykke på 'I Heard a Prompt'. 

 

 

Trin 7 

Når dørklokken har oprettet forbindelse til dit wi-fi-netværk, skal du trykke på Done. Opsætningen er 

gennemført. Test systemet ved at gå ind på livevisning. 

 

 

BEMÆRK: 

Sørg for at slå pushnotifikationer til på din telefon. 

1. Gå ind i Indstillinger -> Notifikationer -> TIL 

2. En liste med apps, der understøtter pushnotifikationer vises. 

3. Tryk på appen Denver Smart Home, og aktivér notifikationer. 

 

4. Opsætning af dit trådløse ringeapparat 

Forbind videodørklokken til ringeapparatet, og få en omgående påmindelse i hjemmet, når nogen ringer 



 

på dørklokken. Hør dørklokken, når du er hjemme, uden at tjekke videodørklokkeappen! Ringeapparatet 

forbindes til en stikkontakt, og det kan placeres hvor som helst i hjemmet. 

 

BEMÆRK: 

Videodørklokken er kun kompatibel med vores trådløse ringeapparat, den er ikke kompatibel med andre 

traditionelle ringeklokker. Det trådløse ringeapparat er valgfrit. Hvis det trådløse ringeapparat ikke 

installeres, vil notifikationer fra dørklokken gå direkte til appen Denver Smart Home. 

 

Oversigt over det trådløse ringeapparat 

 

 

Kom godt i gang 

Opsætning af ringemelodi i din videodørklokke 

 

Trin 1: 

Inden du starter opsætningen, skal du sikre dig, at din videodørklokke har forbindelse til din telefon, og at 

ringeapparatet er tilsluttet. 

 

Trin 2 Trin 3 

Tryk på Melodiknappen for at bladre gennem de 52 

forskellige melodier, og vælg en melodi. 

Tryk og hold lydstyrkeknappen i 5 sekunder, indtil 

den blå indikatorlampe TÆNDER. 

Melodi

Indikator 

Lydstyrke



 

  

Trin 4 

Tryk på ringeknappen. 

 

Trin 5 

Tryk på ringeknappen igen, hvorefter 

ringeapparatet automatisk afspiller den valgte 

melodi. 

 

 

5. Opsætning af din videodørklokke på væggen 

 

 

 

Trin 1: 

Fjern beslaget på bagsiden. 

 

 

Trin 2: 

Brug 2 monteringsskruer til at 

fastgøre beslaget på din dør eller 

væg. Du kan også anvende 

dobbeltklæbende tape til 

fastgøring af beslaget. 



 

 

 

Trin 3: 

Sæt dørklokken fast på beslaget. Brug den medfølgende sikkerhedsskrue til at fastgøre 

dørklokken, så den ikke er let at fjerne. 

 

 

 

 

6. OSS 

Spm: 

Sv: 

Hvordan nulstiller jeg dørklokken? 

Tryk og hold NULSTILLINGSKNAPPEN i 6 sekunder. 

 

Spm: 

Sv: 

Hvordan deler jeg videodørklokken med min familie? 

1. Tryk på dørklokkens livevisning på startsiden. 

2. Tryk på ikonet “indstillinger” i øverste højre hjørne. 

3. Vælg “Del enhed” 

4. “Tilføj deling”, og indtast det kontonavn, du vil dele med. Eller du kan følge vejledningen i 

appen ved opsætning af familieindstillinger. 

 

Spm: 

Sv: 

Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR bevægelsesdetektion? 

1. Tryk på dørklokkens livevisning på startsiden. 

2. Tryk på ikonet indstillinger i øverste højre hjørne. 

3. Vælg PIR 

 

Indstillinger for PIR bevægelsesfølsomhed 

Høj: Registrerer og advarer om enhver bevægelse. Korteste batterilevetid. 

Middel: Registrerer og advarer om færre bevægelser. Standard batterilevetid. 

Lav: Registrerer og advarer om endnu færre bevægelser. Længste batterilevetid. 

 

Spm: 

Sv: 

Hvor mange brugere kan se video samtidig? 

Op til 4 brugere kan se video på én gang. Både iOS og Android er kompatible. 

 

Bemærk 

Tjek livevisningen for at finde den rette højde til 
installation af din dørklokke. Vi anbefaler, at den ikke 
installeres under skulderhøjde. 



 

Spm: 

Sv: 

Understøttes 5 GHz wi-fi? 

Nej. Kun 2,4 GHz wi-fi understøttes. 

 

Spm: 

Sv: 

Mit signal fra dørklokken er dårligt. 

Din dørklokke kan befinde sig for langt fra din trådløse router, eller der kan være genstande, der 

spærrer og dermed reducerer signalstyrken. Prøv at flytte din router, eller anskaf en 

signalforlænger/repeater til din trådløse router. 

 

Spm: 

Sv: 

Er enheden udelukkende batteridrevet? 

Ja, den er udelukkende batteridrevet. Der kræves ingen kabler. 

 

Spm: 

Sv: 

Kan jeg anvende appen Tuya Smart Life med dørklokken? 

Ja, du kan bruge både Tuya Smart Life og Denver Smart Home. 

 

  



 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. 

Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual. 

 

 
www.denver-electronics.com 

 
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, 

der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 

elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. 

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med 

usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På 

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

ikke unødigt belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt 

bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller 

bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske 

forvaltning. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SHV-120 er i overensstemmelse med direktiv 

2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: 

Gå ind på www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden Skriv 

modelnummeret: SHV-120. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under 

downloads/andre downloads. 

Driftsfrekvensområde: 2400 ~ 2500 MHz 

Maximal udgangseffekt: 10 dbm 
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