Handleiding Doorio Xpress
Gebruik de afbeeldingen in de bijgeleverde Engelse handleiding.

Basis instructies/App installeren
Nummering op basis van de afbeelding geplaatst op pagina 1 van de bijgeleverde handleiding.
1) PIR (Pyro-elektrische infraroodsensor): Er wordt een bericht of een oproep naar de mobiele
telefoon verzonden als iemand voor het apparaat beweegt.
2) Infrarood nacht visie: Het gaat aan wanneer de verlichting minder dan 2 Lux is.
3) Microfoon: Geluid verzamelen en spraakintercom.
4) Knop: Doet het apparaat aan, geeft melding van visite aan gebruiker, en verbindt de
Dingdong.
5) Lens: video opname.
6) Indicator:
1. Het systeem wacht op WiFi connectie wanneer de blauwe indicator langzaam flikkert.
2. Het systeem werkt correct na het indrukken van de deurbel en de blauwe indicator 5
seconden lang flikkert.
3. Het systeem heeft gefaald een connectie te maken met WiFi na het indrukken van de
deurbel en deze rood licht geeft voor 5 seconden.
7) Speaker: systeem prompts en spraak intercom.
8) Anti-diefstal schroef: Om te vermijden dat het apparaat gestolen kan worden.
9) Reset: Om het apparaat te resetten in het geval van systeem crash.
10) Batterij: Installeer 18650 batterij.
11) Extern vermogen: Sluit het externe voedingsgat aan om elektriciteit te krijgen.
12) USB: opladen van apparaat.
13) Extern voedingsgat: Verbind het met wisselstroom binnenwand om het apparaat van stroom
te voorzien.
14) Slot: installeer het apparaat aan de bijgeleverde houderplaat.
15) Schroefgaatjes: Installeer de houder aan de muur met schroef.
Hoe de externe voedingskabel aan te sluiten:
1. Steek de AC / DC 8V-24V negatieve draad en positieve draad in het vaste gat en draai deze vast.
2. Bevestig de achterkant van de deurbel en installeer de deurbel nadat u 4 gaten in de muur of deur
heeft gemaakt.
3. Draai de bel vast met een vaste kap.
Installeer de App Anyhome of gebruik de QR code in de bijgeleverde handleiding

Installeer
Stap 1: Haal het achterkantje eraf.
Stap 2: Bevestig de achterkant van de deurbel aan de muur.
1. Installeer de achterkant op de muur met schroef of plak het op glas met 3M stickers (niet
bijgeleverd).
2. Verbind de AC(8-24V) draad (niet bijgeleverd) met de externe voedingsgat met elektrisch
conductie schroef.

Stap 3: Installeer de batterij.
3. Haal de batterij cover eraf, stop de Micro SD kaart (niet bij geleverd) erin, en doe de 18650
batterij erin.
4. Druk 5 seconden op de reset knop, en wacht tot de indicator langzaam blauw flikkert.
5. Draai het batterijdeksel vast en schroef het vast. Installeer het apparaat en de beugel.

Verbind het apparaat
1. Download de app Anyhome via de app store en open de app (voor de beste werking heeft de
app toestemming nodig tot je notificaties). Na openen, klik in het midden om de volgende
stap te doen.
2. Zorg dat je telefoon is verbonden met de WiFi waar je de deurbel aan wil koppelen, gebruik
de tweede optie en gebruik de QR code aan de zijkant van de doos.
3. Zorg ervoor dat het apparaat de configuratiestatus heeft bij het opstarten (zie nummer 6 bij
basis instructies). Wanneer het apparaat opgestart is en de configuratiestatus heeft komt er
een spraak prompt.
4. Als u de spraak prompt niet hoort kunt u op de knop van de deurbel drukken om deze weer
te activeren. Hou de reset knop 3 seconden ingedrukt tot het de blauwe LED licht aan gaat,
het apparaat zal opnieuw worden opgestart en de configuratiestatus aannemen.
5. Het WiFi netwerk naam zal automatisch worden gevonden en dan moet u het wachtwoord
invullen. Zorg dat het volume van uw telefoon op maximaal staat. Notitie: niet de telefoon’s
spraak prompt afzetten, anders kunnen ze niet verbinden.
6. De telefoon zendt geluidsgolven uit, zorg voor stilte in uw omgeving, plaats de telefoon
binnen 30 cm van het apparaat en wacht op het configuratienetwerk van het apparaat.
7. Het apparaat al verbonden met het netwerk, benoem dan het apparaat en vul een
wachtwoord in. Hert wachtwoord moet meer dan 8 karakters bevatten, hoofdletters en
kleine letters en cijfers. En selecteer het netwerk locatie waar het apparaat mee verbonden
is.
8. Set-up klaar.
Gebruik:
Klik op de “Device settings” icoon om naar de instellingenpagina te gaan.
Herinnering:
- Silence: Mobiel krijgt notificaties
- Notification: App stuurt berichten naar telefoon wanneer iemand de deurbel indrukt of er een
belletje is.
- Call in: App belt naar uw telefoon wanneer iemand op de deurbel drukt of een belletje doet.
QR code: Stuur de code naar uw vrienden om te delen.
Verwijderen camera:
Mobiel krijgt geen notificaties wanneer u de camera verwijdert. Maar de camera zal nog steeds
werken en andere mobieltjes kunnen nog steeds notificaties krijgen.
PIR functie (Pyro-elektrische infraroodsensor)
Klik “PIR detection” om naar de volgende instellingen te gaan.
- Disabled: uitzetten van de PIR functie

- Low: Het apparaat zal video’s maken en deze met een signaal naar uw mobiel sturen als het appraat
detecteert dat er iemand beweegt voor 7 seconden.
- Middle: Het apparaat maakt video’s en stuurt een signaal naar uw mobiel als er een detectie is van
beweging voor 5 seconden.
- High: Het apparaat maakt video’s en stuurt een signaal naar uw mobiel als er een detectie is van
beweging voor 1 seconden.
Notitie: Zet infrarood detectie op “low” als het apparaat is geplaatst op een druk bezochte plek om
de batterij langer mee te laten gaan.

Specificaties
Resolutie: 1280 x 720
Lens: 166 graden
Infrarood nacht visie: 6 stukken 850 mm
Wifi: ondersteunt 802.11b/g/n
Audio: Ondersteunt heen en weer communicatie
Opslag: Micro SD kaart (niet bij inbegrepen)
Geheugen: 8GB/16GB/32GB
Batterij: 2 stuks 18650 batterijen (bij inbegrepen)
Notificatie: Binnen 2 seconden
Activatie tijd: 600 ms
Activatie: modus Button (PIR activatie/mobiele telefoon activatie)
Vermogensverbruik: 200uA
Werkende stroom: 170mA

Vraag en antwoord
1. Kan niet verbinden met WiFi?
- Zorg dat uw mobiele telefoon is verbonden met 2.4G WiFi, niet 5G.
- Zorg dat het blauwe indicator licht langzaam flikkert.
- Zorg dat het wachtwoord goed is ingevuld en dat er geen spaties tussen de letters zit.
2. Mobiele telefoon krijgt geen notificaties wanneer het apparaat online is en iets detecteerd?
- Zet “Autostart” en “Notifications” aan. Zet “Battery saver” uit.
3. Welke voedingsmodus ondersteunt het apparaat?
- Batterijen, AC (8/24V) extern vermogen, USB kabel.

Handleiding Dingdong/Chime
Installeren plug-in apparaat
Stop het apparaat allereerst in een stopcontact.
1. Melodie selectie:
Dit apparaat heeft tot wel 50 keuzes aan melodieën. Wanneer het is ingeplugd druk op de “Music
select” knopje (zie afbeelding van knoppen in het bijgeleverde boekje) om uw voorkeur voor
melodie aan te geven of druk op de “forward” knop om het volgende melodietje te horen of met
de “backward” button om het vorige melodietje te horen. (Bij meerdere deurbellen kunnen
meerdere melodieën gekozen worden, zie stap 5-6 voor deze mogelijkheid).
2. Geluid volume selectie:
Druk op het “Volume control” knopje herhaaldelijk tot het gewenste volume is bereikt. Er zijn 5
levels bereikbaar waarvan de laagste helemaal stil is.
3. Koppelen met uw Doorio Xpress:
Houdt het “Volume” knopje 4 seconden ingedrukt totdat het LED lichtje aan gaat, WiFi gaat in
koppelingsstatus. Druk daarna op de Doorio Xpress deurbel binnen 5 seconden, totdat de
koppeling compleet is als het LED lichtje van de Chime gaat knipperen. Wanneer het compleet is
stopt het koppelingsproces automatisch.
4. Twee Doorio Xpress deurbellen koppelen met hetzelfde Chime apparaat en melodie:
Kies een favoriete melodie door op het “music select” knop te klikken, druk daarna lang op de
“Volume” knop voor 4 seconden om koppelingsmodus aan te zetten. Ga daarna door hetzelfde
proces als bij stap 3 en herhaal deze voor de andere Doorio Xpress die u hier ook op wil
aansluiten.
5. Twee Doorio Xpress deurbellen koppelen met hetzelfde Chime apparaat maar met verschillende
melodieën:
Kies eerst uw eerste melodie, klik 4 seconden lang op de “Volume” knop om te koppelen, daarna
op de eerste deurbel drukken om die te koppelen. Druk daarna weer op de knop om melodie te
selecteren en koppel deze dan op de gebruikelijke manier met de tweede deurbel.
6. Twee Chimes aansluiten op 1 Doorio Xpress
Houdt het “Volume” knopje ingedrukt voor 4 seconden om te koppelen, druk binnen 5 seconden
op de Doorio Xpress deurbel om te koppelen. Herhaal dit proces voor de tweede Doorio Xpress.
7. Alle koppelingen verwijderen:
Houdt het “volume” knopje in voor 5-10 seconden om alle koppelingen te verwijderen. Wanneer
de Chime LED licht niet meer brandt betekent het dat het succesvol was.

