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1. Komme i gang

Indikatorlampe blinker BLÅTT
Enheten venter på paring.
Indikatorlampe lyser RØDT
Wi-Fi forbindelse feilet
Indikatorlampen lyser BLÅTT og RØDT
Ingen Wi-Fi forbindelse.

2. Lade batteriene

Ladetid: 7 timer hvis du bruker en 1A USB-lader (ikke medlevert) (via dørklokkens mikro-USB port)
18650-batteriene må lades helt opp før bruk. Ved normal bruk vil batteriene vare i ca. 2 à 3 måneder.

Merk:
Hvis dørklokken registrerer veldig mange hendelser hver dag, vil det trekke mye strøm av batteriene, og du vil
derfor måtte lade dem opp tidligere enn normalt. Hver gang du bruker Livevisning for å sjekke hvem som kommer,
eller for å snakke med vedkommende, vil det trekke ekstra strøm av batteriene. For å unngå at det registreres for
mange hendelser, kan du justere følsomheten på bevegelsessensoren.
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Mikro-USB port (lading av batteri)

Spor til Mikro SD-minnekort

Hull for sikkerhetsskruen

Tilbakestillingsknapp

Batteri



3. Installere din dørklokke med video i DENVER SMART HOME
APPEN

Trinn 1
Last ned Denver Smart Home appen. Scan QR_koden, eller søk på "Denver Smart Home" i Apple app store eller
på Google Play.

Denver Smart Home iOS Android

Trinn 2
Åpne Denver Smart Home-appen, registrer e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og legg deg inn.

Trinn 3
For å legge til dørklokken, tykk på + i øvre høyre hjørne. Trykk på Sikkerhet & Sensorer, og velg Smart Camera.

Mikro USB Port for
Batterilading (DC5V)ADVARSEL

Sørg for å installere
18650-batteriene i riktig retning.
Feil montering av batteriene kan
skade utstyret.

Oppladbart 18650-batteri



Trinn 4
Åpne batterikammeret og fjern isoleringsflakene. Når
du hører en melding som sier at Kameraet er klar for
paring, og nå LED-lampen blinker blått, trykk på Neste
trinn.

Trinn 5
Finn ut hva Wi-fi nettverket ditt heter. Oppgi Wi-Fi
passordet ditt, og trykk på Bekreft.

Trinn 6
Trykk på Fortsett, og scan dørklokkens QR-kode med mobiltelefonen din. Etter at du hører en melding, trykk på
Jeg hørte en melding.



Trinn 7
Etter at dørklokken er koblet til Wi-Fi nettverker ditt, trykk på Ferdig. Oppsettet er ferdig. Du kan ta teste ut
systemet, og se live-visningen.

MERK:
Sjekk at du har aktivert push-varslingene på telefonen din.

1. Gå til Innstillinger -> Varslinger -> ON
2. Du vil få en liste med alle apper som støtter push-varslinger.
3. Trykk på Denver Smart Home appen og aktiver varslingene.

4. Konfigurere den trådløse ringeklokken
Koble til video dørklokken til ringeklokken for å straks få varsel i huset om at noen ringer på døren. Hør
dørklokken ringe når du er hjemme, uten å måtte sjekke videoen på appen! Ringeklokken kobles til hvilken som
helst veggkontakt, og kan dermed installeres hvor som helst i huset.

MERK:
Video dørklokken er kun kompatibel med vår trådløse ringeklokke, og vil ikke fungere med andre vanlige
dørklokker. Den trådløse ringeklokken er et valgfritt utstyr. Hvis ikke den trådløse ringeklokken er installert, vil
varslingene gå direkte til Denver Smart Home appen.

Oversikt over den trådløse ringeklokken

Komme i gang
Konfigurere ringeklokken med video dørklokken

Trinn 1
Før du konfigurerer klokken, må du koble den opp telefonen din og slå på ringeklokken.

Ringelyd

Indikator

Volum



Trinn 2 Trinn 3
Trykk på Ringelyd-knappen, bla gjennom de 52
forskjellige lydene og velg ringelyden du ønsker å
bruke.

Trykk på Volum-knappen og hold den inne i 5 sekunder
inntil den blåe indikatorlampen lyser.

Trinn 4
Trykk på ringeknappen.

Trinn 5
Trykk igjen på ringeknappen. Ringeklokken spiller av
automatisk den ringelyden du valgte.

5. Montering av dørklokken på veggen



Trinn 1:
Ta av veggfestet.

Trinn 2:
Bruk 2 festeskruer og monter
veggfestet til en dør eller en vegg. Du
kan også bruke dobbeltsidig tape for å
montere veggfestet.

Trinn 3:
Sett dørklokken inn i veggfestet. Bruk den medleverte sikkerhetsskruen for å sikre dørklokken, slik
at det ikke blir for lettvint å demontere den.

6. Vanlige spørsmål
S:
A:

Hvordan skal jeg nullstille dørklokken?
Trykk RESET-knappen og hold den nede i omtrent 6 sekunder.

S:
A:

Hvordan kan jeg dele video dørklokken med familien min?
1. På startsiden, trykk på dørklokkens Livevisning.
2. Trykk på ikonet “Innstillinger” i øvre, høyre hjørne.
3. Velg “Del Enhet”
4. “Legg til deling” og tast inn kontonavnet du ønsker å dele med. Du kan også følge appens

instruksjoner for å opprette familie-innstillinger.

S:
A:

Hvordan kan jeg finjustere følsomheten på PIR-bevegelsesdetektoren?
1. På startsiden, trykk på dørklokkens Livevisning.
2. Trykk på Innstillinger i øvre, høyre hjørne.
3. Velg PIR

Alternativer for PIR-bevegelsessensorens følsomhet
Høy: Registrer den minste bevegelse og varsler om det. Minimal batteri-levetid.
Medium: Registrer en del færre bevegelser og varsler om det. Standard batteri-levetid.

Merk
Husk å sjekke live-visningen for å finne ut den ideelle
monteringshøyden. Vi anbefaler at du ikke monterer den
under skulderhøyden.



Lav: Registrer enda færre bevegelser og varsler om det. Maksimal batteri-levetid.

S:
A:

Hvor mange brukere kan se på videoen samtidig?
Opp til 4 brukere kan følge videoene. Kompatibel med iOS og Android.

S:
A:

Støtter systemet 5GHz Wi-Fi?
Nei, du kan bare bruke 2,4GHz Wi-Fi.

S:
A:

Det er dårlig dekning på dørklokken min.
Kanskje dørklokken er for langt unna den trådløse ruteren din, eller kanskje er det hindringer som svekker
signalstyrken. Prøv å bytte plass på ruteren. Et alternativ er at du anskaffer deg en
signalforsterker/signalrepeater for din trådløse ruter.

S:
A:

Går denne enheten kun på batteri?
Ja, den går bare på batteri. Du trenger ingen ledninger.

S:
A:

Kan jeg bruke Tuya Smart Life appen for ringeklokken?
Ja, du kan bruke både Tuya Smart Life og Denver Smart Home.



MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for
helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette
symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall,
men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du
være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn
gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få
mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SHV-120 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:
Gå til: www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn
modellnummeret: SHV-120. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre
nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 2400 ~ 2500 MHz
Maks. utgangseffekt: 10 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics


