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1.In gebruik nemen van de DS6300 in 14 stappen
BELANGRIJK: Maak voordat de bel wordt gemonteerd altijd eerst een verbinding
tussen de app en de bel door de bel via een netwerkkabel op de internet router
aan te sluiten. Laat dan de deurbel verbinden via WiFi en controleer of het WiFi
signaal sterk genoeg is op de plek waar de deurbel zal worden opgehangen.
1. Sluit de deurbel aan op stroom en verbind de deurbel met een RJ45
netwerkkabel direct met een internetrouter
2. Zorg dat de smartphone of tablet via WiFi verbonden is met dezelfde
internetrouter als waarmee de deurbel via de netwerkkabel verbonden is
3. Download de app: ‘DIY Smart’
4. Open de app, kies ‘Registreer’; voer een emailadres en wachtwoord in; log-in
5. Druk in de app op de ‘+’
6. Kies de blauwe optie: ‘voeg een nieuw apparaat toe’
7. Kies de groene optie: ‘bekabelde connectie en kies volgende’
8. Er staat nu een nieuw apparaat in de lijst en kies de ‘+’
9. Geef naam van de deurbel en een wachtwoord op
10. De deurbel is nu aan de app toegevoegd
11. In de app is nu een afbeelding te zien.
Druk op de afbeelding en u kunt door de camera kijken.
Druk op de Microfoon om te spreken door de luidspreker in de bel.
Druk op de Speaker en demp het geluid dat de bel opvangt
Druk op de Schaar om een foto, en druk op de Videocamera om een video, te
maken.
Gebruik vinger om te zoomen. Kies rechtsonder voor volledig beeld. Pas
linksonder de beeldkwaliteit aan. Kies rechtsboven voor de sleutel voor openen
deuropener.
12. Ontvangen van PUSH berichten nadat iemand aanbelt:
ga naar ‘Instellingen’; ga naar ‘Alarm instellingen’; zet ‘Ontvang een alarm’ aan;
(hier kan ook de bewegingssensor, de sirene, of het bericht per e-mail aangezet
worden)
Nadat iemand aanbelt geeft de app een pushbericht: kies X om weg te drukken
en à om de oproep te beantwoorden.
13. Deurbel via WiFi laten verbinden:
ga naar ‘Instellingen’; ga naar ‘Netwerk Instellingen’; kies uw 2,4Gz netwerk; geef
het WiFi wachtwoord op. (De bel zal opnieuw opstarten en voortaan verbinden
via WiFi, de netwerk kabel kan uit de bel worden gehaald)
14. Monteer nu de bel op de gewenste plek

