
Quick Start Guide DS4300

Afmeting scherm:240x132x19mm 
Afmeting deurbel:135x60x25mm

Uitbreidingen: max. 1 scherm; 
max. 1 deurbel; 

Materiaal scherm: kunststof;  
alleen geschikt voor binnenshuis 
gebruik. Neer te zetten op een tafel 
met een standaard aan achterkant 
scherm, of ophangbaar aan muur.

Draadloossignaal: 
2,4Ghz. draadloze frequentie met 
een privé protocol. 
Gaat dus niet via WiFi.

Materiaal deurbel: kunststof met 
aluminium voorplaatje;  
weerbesteding, geschikt voor 
buitenshuis (IP65)

Camera: 2MP CMOS camera  
Resolutie/kijkhoek: FHD 1080p 
1920x1080) / 140°Hor. & 100°Vert.
Scherm: 7 inch 1280x800 (RGB)

Geheugen: 16Gb Class 10,  
micro SD-kaart (max. 128Gb)

App: Nee, geen internet verbinding 
mogelijk.

Nachtzicht: 6 Infrarood LED’s
Helderheid: niet instelbaar

Bewegingsmelder: geen

Opnames: maakt 2 foto’s (.JPG) 
en 3,5,10 sec. video’s (.MP4) van 
wie aanbelt of tijdens monitoring; 
opslag op in scherm gestoken 
SD-kaart;

Audio intercom: half-duplex;  
volume speaker in deurbel instel-
baar in menu; volume speaker in 
scherm instelbaar in menu

Stroom deurbel: met 5V oplaad-
bare & uitneembare 3200mAh 3.8V 
li-ion accu, of 12-36V DC of 8-24V 
AC 1A (verbruik max 160 mA) 
Stroom scherm: met 5V voeding 
met USB-C kabel, of oplaadbare & 
uitneembare 3200mAh 3.8V li-ion 
accu (verbruik max350mA)

Deuropener:  max. 1; 
inclusief draadloze unlock module,  
type: arbeids- of ruststroom; kan 
12V DC 1A schakelen;  
Ontgrendeltijd instelbaar op de 
unlock module (niet in menu): 1, 4 
of 8 sec.. 

Aanbelbevestiging: LED in deur-
bel drukknop gaat branden
& er klinkt een beltoon (kan niet 
uitgezet)

Beltonen: 12 (geen eigen beltoon 
instelbaar) + stil (niet storen) 
Scherm achtergrond: 1 (geen 
eigen achtergrond instelbaar)

Menu talen: Engels Diefstalbeveiliging: geen

Bestaande (AC of DC) gong of 
draadloze gong niet aansluitbaar

Temperatuur: -20 - +55°C 
Luchtvochtigheid: 0-90%

→ BELANGRIJK VOOR U BEGINT MET MONTEREN: TEST HET BEREIK! 

→ Ga niet eerst monteren en alles ophangen. Test eerst het draadloze bereik. 
Test eerst een korte afstand, met het scherm direct naast de deurbel. Test hierna 
een grotere afstand tussen scherm en de deurbel. Controleer voordat u het product 
in gebruik neemt eerst of in uw situatie de afstand tussen deurbel en scherm niet te 
groot is voor het draadloze signaal. Want dit kan per situatie enorm verschillen door de 
gebruikte bouwmaterialen, de dikte van de muren, etc.. Een stalen deur laat bijvoor-
beeld helemaal geen enkel draadloos signaal door. Wat het draadloze bereik is, is dus 
moeilijk vooraf te zeggen en is volledig afhankelijk van de situatie. Als de draadloze 
afstand niet voldoende is, dan is het product niet defect, maar de situatie niet geschikt 
voor montage. 

→ INSTALLATIE IN 6 STAPPEN

STAP 1: DEURBEL VOORZIEN VAN STROOM 

1A. Voeding optie 1: Deurbel werkt op accu 
→ Plaats de accu 8 uur in het scherm om de accu op te laden. 
→ Open de klep achterop de deurbel en plaats de volle accu zodat de contactpunten 
van de accu de contactpunten in de deurbel raken en sluit de klep weer. De LED ring 
rondom de drukknop gaat nu kort blauw branden. 
→ De deurbel kan ongeveer 2 maanden op een volle accu werken,  
maar bij veel gebruik, of een lage buitentemperatuur kan dit korter zijn. 
→ Gebruik dus elke keer als de accu in de deurbel leeg is, het scherm als oplader van 
de accu. Of sluit het scherm altijd aan op stroom, zodat de accu in het scherm altijd vol 
is en klaar is om als volle accu in de deurbel te gebruiken.

1B. Voeding optie 2: Deurbel werkt op een voeding 
→ Steek achterin de deurbel het zwarte kabeltje met het stekkertje. Sluit hier de mee-
geleverde 12V 2A voeding op aan. Hierdoor zal de deurbel continu van stroom worden 
voorzien en de accu worden opgeladen. 
→ Het is ook mogelijk om niet de meegeleverde voeding te gebruiken, maar om de 
deurbel van voeding te voorzien met een voeding die misschien al reeds aanwezig is, 
dit kan zijn: 12-36V DC 1A (gelijkstroom) of 8-24V AC 1A (wisselstroom).
→ Bij een aansluiting op stroom hoeft er geen accu in de deurbel aanwezig te zijn, 
maar als dit wel zo is kan dat geen kwaad. De accu werkt dan als een back-up accu, 
zodat de deurbel het ook nog blijft doen als de stroom is uitgevallen.

1. Kleurenscherm (7 inch) 
2. Luidspreker
3. Signaalsterkte indicator
4. Batterij in deurbel indicator
5. Statusbalk
6. Datum en tijd
7. Opname indicator
8. Batterij in scherm indicator
9. Indicatie lampje
10. Micro SD-kaart (max. 128Gb)
11. Aan/uit knop
12. USB-C poort voor 5V stroom
13. Menu navigatieknoppen
14. Microfoon
15. Uitsparingen voor ophangbeugel
16. Accu (3200mAh 3,8V)
17. Tafelstandaard
18. Microfoon
19. Infrarood nachtzicht LEDs 
20. Camera
21. Dag/nachtzicht sensor
22. Aluminium afdekplaat
23. Deurbeldrukknop
24. Luidspreker
25. Pairing/Reset-knop
26. Uitsparing voor montagebeugel
27. Stroomaansluiting  
      (12-36V DC 1A of 8-24V AC 1A)
28. Accu (3200mAh 3,8V) 
29. Bevestigingsschroef 
 
Knoppen:
30. Slot openen
31. Maak een video
32. Open het menu
33. Start monitoring
34. Maak een foto
35. Praat tegen bezoeker

STAP 3: SCHERM AANZETTEN
→ Open de klep achterop het scherm en plaats de accu zodat de contactpunten van de 
accu de contactpunten in scherm raken en sluit de klep weer.
→ De accu kan worden opgeladen door de USB-C stekker in de zijkant van het scherm 
te steken en te verbinden met de 5V 1A oplader. 
→ Het scherm kan continu verbonden zijn met de oplader, dit is geen probleem voor de 
accu.
→ Het scherm kan ongeveer 8 uur op de accu werken, maar bij veel gebruik van het 
scherm kan dit korter zijn.
→ Zet het scherm geheel aan of uit door de drukknop rechtsboven op de zijkant van het 
scherm te drukken.
→ Steek de micro SD-kaart rechtsboven in de zijkant van het scherm. Dit kan max. een 
128Gb SD-kaart zijn. Op de SD-kaart worden de opnames opgeslagen: foto’s als .JPG 
& video’s als .MP4. Terugkijken van opnames kan via het menu of op een PC.

STAP 4: DRAADLOOS BEREIK TESTEN
→ Test nu het bereik: Hou de deurbel buiten op de gewenste plek. Plaats het scherm 
binnen op de gewenste plek. Bel aan op de deurbel en kijk of het scherm gaat rinkelen. 
→ Ga deurbel en scherm pas monteren als het draadloze bereik voldoende groot is.

STAP 5: DEURBEL MONTEREN
→ Plak met het dubbelzijdige tape de montagebeugel vast op de omlijsting van de deur 
of schroef de montagebeugel met 2 schroeven vast op een muur. Plaats hiertussen 
eventueel een hoekbeugel om de deurbel horizontaal of vertikaal te kantelen. 
→ Monteer de deurbel op een hoogte van ongeveer 150 cm..
→ Laat de deurbel zo min mogelijk tegen de zon inkijken. 
→ Schuif de deurbel van boven naar beneden vast op de montagebeugel en draai 
vervolgens de bevestigingsschroef onderin de deurbel vast met het inbussleuteltje.

STAP 6: SCHERM NEERZETTEN OF OPHANGEN
→ Klap de standaard aan het achterkant van het scherm uit om het scherm op een tafel 
neer te kunnen zetten. 
→ Het scherm kan ook aan een wand worden opgehangen met de metalen montage-
beugel die in de 4 uitsparingen aan de achterkant van het scherm past.
→ Haal de beschermfolie van het scherm.

ACCU DEURBEL OPLADEN
→ Draai de bevestigingsschroef aan de onderkant van de deurbel los met de  
meegeleverde inbussleutel en haal de deurbel los van de montagebeugel. 
Optie 1: verwissel de volle accu in het scherm met de lege in de deurbel
→ Open de klep achterop de deurbel, haal de lege accu er uit, en plaats de accu in het 
scherm om de accu op te laden in het scherm door het scherm aan te sluiten op 5V. 
Plaats de volle accu die in het scherm zat in de deurbel en sluit de klepjes weer.
Optie 2: laat de accu in de deurbel en sluit de hele deurbel aan op stroom  
→ Sluit de deurbel aan op de meegeleverde voeding of op een 12-36V DC of 8-24V AC 
voeding door het kabeltje met het stekkertje aan de achterkant in de deurbel te steken.



SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL 
+ FAQ’s   
+ TUTORIALS  

→ www.doorsafe.nl/support

AANSLUITEN ELEKTRISCHE DEUROPENER

MENU
→ Gebruik de pijltjes toetsen om een keuze te maken en druk dan op OK om de keuze te bevestigen.

1. VISITOR LOG   Bekijk opnames en de exacte datum & tijd van wie heeft aangebeld.
2. RECORD MODE   Stel in of er 2 foto’s of een 3, 5 of 10 sec. durende video wordt gemaakt  
  van wie aanbelt.
3. MANUAL   Scan de QR-code om naar de Nederlandstalige manual te gaan of om  
  uitlegvideo’s te bekijken.
4. RINGTONES   Kies 1 van de 12 beltonen.
5. DATE & TIME   Stel de datum & tijd in.
6. PAIRING   Koppel de deurbel opnieuw met het scherm of de unlock module.

6. PAIRING

1. Sluit de rode/positieve draad van een 12V 1A DC voeding aan op de +12V poort
2. Sluit op de +12V poort ook een draad aan die loopt naar de COM poort
3. Sluit de zwarte/negatieve draad van de 12V 1A DC voeding aan de - / GND poort
4. Sluit op de GND poort ook een draad aan die loopt naar het eerste aansluitpunt van het slot
5A. Sluit op de NO poort een draad aan die loopt naar het tweede aansluitpunt van het slot, als dit een 
arbeidsstroom slot is, waarbij het slot stroom nodig heeft om open te gaan (zie foto hieronder)
of
5B. Sluit op de NC poort een draad aan die loopt naar het tweede aansluitpunt van het slot, als dit een 
ruststroom slot is, waarbij de stroom bij het slot moet wegvallen om open te gaan. Dit is meestal een 
slot dat werkt op basis van een magneet. 

INSTELLEN UNLOCK TIJD
Verplaats het schuifje om de unlocktijd in te stellen:
Alleen linker pin, geen pinnetjes verbonden: 1 sec.  
Rechter 2 pinnetjes met elkaar verbonden: 4 sec.
Linker 2 pinnetjes met elkaar verbonden: 8 sec.

OPNIEUW KOPPELEN SCHERM
1. Ga in het menu naar 6. Pairing en selecteer 1. Pair Doorbell.
2. Druk op OK.
3. Druk rechtsboven achterop de deurbel Pairing/Reset-knop (25). 
De drukknop op de deurbel gaat nu in verschillende kleuren 
knipperen.
4. In het scherm staat vervolgens: Paired successfully 

OPNIEUW KOPPELEN UNLOCK MODULE  
1. Ga in het menu naar 6. Pairing en selecteer 2. Unlock module.
2. Druk kort op Pairing Button op de unlock module: de Pairing Light 
zal 1 keer knipperen. 
3. Druk op OK: de Pairing Light zal 3 keer knipperen. 
4. Druk kort op Pairing Button op de unlock module: de Pairing Light 
zal 1 keer knipperen. 
5. Druk op OK: de Pairing Light zal 3 keer knipperen en het slot zal 
open gaan.
6. Test nu of het werkt: druk op de Monitor-knop. Druk vervolgens op 
de Unlock-knop. Het slot moet nu opengaan en in het scherm staat: 
Unlocked + een afbeelding van een sleutel.
→ Reset: druk 10 sec. op de Pairing Button: de Pairing Light zal 3 
keer knipperen.
→ De draadloze unlock module ontvangt het draadloze signaal van 
de deurbel.

30. Unlock
Kort indrukken tijdens gesprek of monitoring: slot openen & opname starten
31. Video
Kort indrukken tijdens gesprek of monitoring: start / stop video maken
32. Menu
Kort indrukken het menu te openen, nadat het scherm eerst is aan gezet door 
kort op de Monitor knop (33) te drukken.

33. Monitor 
Kort indrukken: het scherm aan/uit zetten en even kort door de deurbel kijken 
(korte monitoring)  
Lang indrukken: lang door de deurbel kijken (lange monitoring)
34. Photo
Kort indrukken tijdens gesprek of monitoring: foto maken.
35. Hold to talk
Kort indrukken nadat iemand heeft aangebeld: oproep beantwoorden
Lang indrukken: Praat tegen de bezoeker – laat de knop weer los om de 
bezoeker te horen spreken.

Pijltjes omhoog/omlaag
Tijdens gesprek of monitoring: pas het volume van de luidspreker in de 
deurbel aan.

Pijltjes naar links/rechts
Tijdens gesprek of monitoring: pas het volume van de luidspreker in het 
scherm aan. Zet dit volume op 0 voor de niet storen modus.

1. VISITOR LOG

→ Selecteer een map en druk op OK
→ Bekijk de lijst met alle momenten dat:
 - er iemand heeft aangebeld
 - het slot werd geopend 
 - op de Photo knop werd gedrukt 
 - op de Video knop werd gedrukt
→ Selecteer een opname en druk op OK
→ Druk op de Hold to Talk knop om een  
opname te verwijderen
→ Druk op de pijltjes omhoog/omlaag om een 
andere opname te selecteren
→ Druk op het pijltjes naar links om in een  
opgenomen video weer naar het begin te gaan
→ Druk op Menu om weer terug te gaan naar 
de lijst. 

2. RECORD MODE

→ Selecteer 1. Record Mode om in te stellen 
of er zodra er iemand aanbelt, of tijdens monitor-
ing, 2 foto’s of een 3, 5 of 10 sec. video wordt 
gemaakt.
→ Druk op OK
→ Selecteer: - Maak 2 foto’s
 - Maak een 3 sec video
 - Maak een 5 sec video
 - Maak een 10 sec video
→ Druk op OK

→ Selecteer 2. Format SD-card om in 1 keer 
alle opnames die zijn opgeslagen op de  
SD-kaart te wissen.

4. RINGTONES

→ Selecteer een beltoon met de pijltjes toetsen.
→ Druk op de Menu-knop om de keuze te 
bevestigen

5. DATE & TIME

→ Stel de gewenste datum & tijd in met de 
pijltjes toetsen.
→ Druk op de OK-knop om de gewenste datum 
& tijd in te stellen.


