
 
 

 
 

 

Deze draadloze gong werkt ook waar geen WiFi is, bijvoorbeeld in uw tuinhuis. 

 

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:  

1. een zender waarin twee draden kunnen worden gestoken 

2. een draadloze gong voor in het stopcontact 

 

• De zender maakt via een eigen draadloze 433 Mhz. verbinding contact met de ontvanger. 

• Op de zender zit een LED lampje, als die groen gaat branden wordt er een signaal verzonden. 

• De zender heeft 2 aansluitpunten, waar de internet module DS6701 of de deurbel DS7599 op 

kan worden aangesloten. Hoe om de draden worden ingestoken maakt niet uit. 

• Het is mogelijk om tot 4 extra draadloze gongen toe te voegen. 

• Op de draadloze gong zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop 

kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de 

melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 28 

verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de 

ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een 

LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeld. 

 

 

 

 

Stap 1: Testen 

- steek de draadloze gong in het stopcontact 

- maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een 

paperclip, de LED zal groen oplichten en de gong zal rinkelen 

 

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen: 

- maak de zender open en controleer of batterij goed in de bel zit als er geen groene 

LED lampje te zien is 

- voer ‘pairing’ uit, dit gaat als volgt: 

o steek de draadloze gong in het stopcontact 

o aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop 

(♫) totdat de LED begint met knipperen 

o maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de 

LED zal groen oplichten  

o de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong 

 

  



 
 

 
 

Stap 2: Aansluiten 

 

Aansluit instructies DS6701 internet module: 

1. Steek in de internet module het meegeleverde stekkertje met de rode, witte, gele en blauwe 

draden in de poort AD-in. Deze poort zit tussen de reset knop en de RJ45 poort in. U heeft 

alleen de gele en blauwe draad nodig. De rode en witte draad hebben geen functie en 

kunnen eventueel worden afgeknipt. 

2. In de doos van de internet module zit een extra onderdeel met daarop een sticker met 

‘EA001-Gate Unlock Aid’. 

3. Verbind de gele en blauwe draad die uit de internet module komt met de gele en blauwe 

draad die de EA001-Gate Unlock Aid komt. 

4. (de naam EA001-Gate Unlock Aid wekt de suggestie dat het hier om een unlock module gaat 

maar dat is onjuist en moeten we nog verbeteren) 

5. Steek de rode en witte draad in de zender van de 6601 (volgorde van aansluiten maakt niet 

uit) 

 

Aansluit instructies deurbel DS7599: 

Uit de deurbel komen 2 extra draden. 

Sluit deze 2 draden op de zender aan, volgorde van aansluiten maakt niet. 

 

Pairing extra gong 

Koppel een extra gong als volgt aan de zender: 

1. Druk wat langer (5 sec.) op de onderste knop met de muzieknoot  (♫)  zodat het lampje gaat 

knipperen 

2. Activeer nu de zender, zodat het groene lampje bovenop de zender gaat branden, maak 

bijvoorbeeld tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip 

3. Het lampje op de gong is nu gestopt met knipperen, test nu deze koppeling door de zender 

opnieuw te activeren 


