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Fig. 6
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1.
 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Belangrijk!
• Lees de gebruikershandleiding aandachtig voordat u dit product installeert of gebruikt.
• Als u dit product voor anderen installeert, laat dan de handleiding of de kopie achter bij de eindgebruiker.
Waarschuwing:
• De verschillende onderdelen mogen alleen door een bevoegde technicus worden gedemonteerd.
Veiligheidsmaatregelen:
•  Voor een veilige werking van dit systeem is het absoluut noodzakelijk dat installateurs, gebruikers en technici alle 
veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding beschreven staan.

• Specifieke waarschuwingen en waarschuwingssymbolen staan indien nodig aangegeven op de onderdelen.
•  De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de geldende normen van het land waar het product geïnstalleerd 

wordt (NF15-100 voor Frankrijk).

2. OMSCHRIJVING (afb1)

1 • Scherm 2 • Muursteun 3 • Plug-in-adapter 4 • Straatunit 5 • Regenscherm

Algemeen
Deze video-intercom is samengesteld uit een reactiepost binnen met scherm en een intercom en camera om te 
zien en te communiceren met de bezoeker die belt. Het is eenvoudig te installeren, omdat er voor alle functies 
slechts 2 draden nodig zijn: beltonen, videobeelden, intercom en bediening van de slotplaat en het automatisme. 
Lees deze handleiding aandachtig door voor effectief gebruik.

3. NOMENCLATUUR
a. Scherm (afb. 2)
1. Kleurenscherm 7” (18 cm).
2. ON/OFF knop.
3. Luidspreker
4.   Scherm uit: Weergave van de camera van de straatunit (spionmodus). 

Scherm aan: Navigatietoets (pijl naar links of omlaag).
5.   Tijdens gesprek: Opening van de poort (droog contact). In de menu’s: Navigatietoets (pijl naar rechts of omhoog).
6.   Scherm uit EN knipperend pictogram: Toegang tot beelden die zijn opgenomen tijdens uw afwezigheid. 

Scherm uit EN pictogram uit: Toegang tot menu. In de menu’s: Validatietoets (OK).
7.   Tijdens gesprek: Een oproep beantwoorden. In spionmodus: het geluid activeren.
8.   Tijdens gesprek: Opening van de elektrische slotplaat. In de menu’s: Toets voor terugkeren naar vorige stap
9. Microfoon.
10. Mechanisch navigatie/selectie wieltje.
11.  Aansluitklemmen voor de twee 24V-draden van de adapter (adapter die aangesloten moet worden op een 

installatie die voldoet aan de geldende normen: NFC 15-100 voor Frankrijk).  
Zorg ervoor dat u de polariteit in acht neemt (rode knop: 24V en zwarte knop: massa (GND))

12.  2D-streepjescode om te scannen en unieke identificatiecode van het scherm (nodig voor het aansluiten van 
een deurbel die reeds verbonden is met een andere smartphone).

13. a. Aansluitklem voor het aansluiten van de straatunit.
14. NC (niet aansluiten).
15. Voedingsverklikkerlampje

b. Straatunit (afb. 3)
1. IR-led voor een betere zichtbaarheid bij weinig licht (licht onzichtbaar voor het blote oog). 
2. Verstelbare CMOS cameralens (aan de achterzijde van de camera).
3. Luidspreker: hiermee kunt u buiten worden gehoord.
4.  Belknop: als er op deze knop wordt gedrukt, is binnen een beltoon hoorbaar. Het scherm en de camera zijn 

ingeschakeld.
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5.  Verlicht naamplaatje (automatische retroverlichting van het naamplaatje afhankelijk van de lichtintensiteit). Als u 
het etiket van het naamplaatje wilt wijzigen, tilt u de plastic beschermer voorzichtig op met een kleine schroe-
vendraaier en schuift u het etiket onder het naamplaatje.

6.  Microfoon: maakt het de bezoeker mogelijk om met personen binnen te communiceren.
7. Bevestigingsschroeven.
8. Afstelgaten voor de cameralens.
9. Aansluitklem voor de aansluiting van de draden van het scherm en de deuropeners.
10. Schemercel (Stuurt de IR-verlichting en de verlichting van het naamplaatje aan in geval van weinig licht)
11. Instelschroef voor het geluid.
12. Schakelaar (de instelling op dit product niet wijzigen - niet geldig op dit model).

4. INSTALLATIE
Opmerking: Als u uw product probeert voordat u het installeert, moet u het scherm op een vlakke ondergrond 
plaatsen. Doe dit niet met de straatunit en het scherm in dezelfde ruimte, de videofoon zal dan een onaangenaam 
schril geluid laten horen (Larsen-effect)

a. Installatie van de straatunit (afb. 4)
1. Verwijder de schroef onder de straatunit (1)
2. Kantel de straatunit naar voren (2)
3. De lens van de straatunit moet op een hoogte van ongeveer 1,60 m (3) geplaatst worden.
4.  Bevestig het regenscherm stevig met de schroeven (5) en breng een siliconenafdichting* (4) aan tussen het regen-

scherm en de muur om sijpelend water te voorkomen. * Gebruik geen siliconen op basis van azijnzuur (azijngeur).
5. Sluit de draden aan volgens het bedradingsschema (afb.6)
6. Monteer de straatunit op het regenscherm (7). 
7. Breng de bevestigingsschroeven terug op hun plaats (8).

Belangrijk: Stel de camera niet rechtstreeks op de zon of op een reflecterend oppervlak. Vergeet niet om 
het uitstekende cilindrische onderdeeltje van de straatunit in de daarvoor bedoelde inkeping te steken.
Tip: het wordt aanbevolen om de kabels in een beschermende koker te laten lopen om ze te beschermen tegen 
schokken en weersinvloeden.

b. Installatie van het scherm (afb. 5)
1. Bevestig de muursteun (2) met het scherm op een hoogte van ongeveer 1,60 m.
2.  Sluit de draden aan die uit de straatunit komen (4).
3.  Sluit de draden van de adapter (3) aan op de achterkant van het scherm (zonder deze op het lichtnet aan te sluiten). 

Wees erop alert dat de polariteit in acht wordt genomen (rode en zwarte knoppen).
4. Monteer het scherm (1) op de muursteun (2).

5. Steek de stekker van de voeding in het stopcontact 230V  .

5. BEKABELING
Om het risico op interferentie en storing te voorkomen, mag u de kabel van uw videofoon niet in dezelfde kabel-
koker leggen als de stroomkabels.

Let op: de draden mogen in geen geval worden verdubbeld om de doorsnede te vergroten. 
In geval van kortsluiting op de lijn, zal een beveiliging geactiveerd worden. De voeding afsluiten en na 10 sec. weer aansluiten.

a. Aansluiting van de video-intercom (afb. 6)

Belangrijk:
Alle kenmerken met betrekking tot de maximale kabellengtes die aangegeven staan in het schema (afb. 6), moeten 
tegelijkertijd in acht worden genomen.
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Te gebruiken draden: • 2 draden 0.75 mm² tot 25 m
 • 2 draden 1.5 mm2  van 5 tot 100 m
1.  Sluit de draden op de juiste manier aan volgens het bedradingsschema (afb. 6). Klemmen 1 en 2 van het scherm 

op klemmen BUS+ BUS- van de straatunit
2.  Om de straatunit aan te sluiten, zijn slechts 2 draden nodig voor alle functies: beltonen, videobeeld, intercom en 

bediening voor het openen (slotplaat en automatisme).

Er hoeft geen polariteit in acht genomen te worden tussen het scherm en de straatunit. Ook voor de bedrading 
naar een elektrische slotplaat of een gemotoriseerde poort, hoeft er geen polariteit in acht genomen te worden.

Belangrijk:
• Raadpleeg voor de bedrading het etiket op de achterkant van het scherm en de achterkant van de straatunit.

b. Aansluiting van een slotplaat of een elektrisch slot (afb. 6)
Sluit deze rechtstreeks aan op de klemmen 5 en 6 aan de achterkant van de straatunit (er hoeft geen polariteit in 
acht genomen te worden). Merk op dat deze functie alleen geldig is als het scherm de buitenvi-
deo afbeeldt. Een verklikkerlampje  verschijnt ter bevestiging.

Belangrijk: De slotplaat of het elektrische slot dat u gaat installeren, moet absoluut uitgerust zijn met een 
mechanisch geheugen zoals alle EXTEL-referenties. Raadpleeg voor de bedrading het etiket op de achterkant de 
straatunit.

c. Aansluiting van een automatische poort (afb. 6)
Sluit deze rechtstreeks op de klemmen 3 en 4 aan op de achterkant van de straatunit. De straatunit levert een 
"droog" contact zonder stroom, om aan te sluiten op de "drukknop" -besturing van uw automatisme.
Merk op dat deze functie alleen geldig is als het scherm de buitenvideo afbeeldt. Een ver-
klikkerlampje  verschijnt ter bevestiging.

6. HANDLEIDING
De videofoon beschikt over 5 touchscreenknoppen waarmee u: uw instellingen kunt afstellen, kunt navigeren in 
verschillende menu’s, uw bezoekers kunt beantwoorden en hun toegang kunt verlenen tot uw woning.
De functie van de knoppen verschilt per scherm. Bekijk, om de functie van de knoppen van een bepaald scherm te 
kennen, de pictogrammen onder aan het scherm direct boven de touchscreenknoppen.
U kunt bovendien, als u dat wilt, een navigatie/selectiewieltje gebruiken (afb. 2 #10) om in de menu's te navigeren 
en de nodige instellingen te verrichten.

a.  Instellingen van de videofoon
Als het beeld van uw scherm uit staat, zal uw Extel Connect scherm het tijdstip laten zien zodra u de touchscreen-
knoppen aanraakt    . Door deze knoppen opnieuw aan te raken zal het hoofdmenu verschijnen.

In het hoofdmenu:
• De instellingen van de keuze van de beltoon en het geluidsniveau zijn toegankelijk in het submenu 
• De instellingen van de datum en tijd in het submenu 
• De instellingen van de wifi en de verbinding in het submenu 
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• Het beheer van het volledig verwijderen van het geheugen van de beelden en de sluitingsduur van het droog contact 

• Het beheer van de beelden en de visualisatie ervan 

Voor het instellen van de lichtintensiteit, het contrast en de beeldkleur van de straatunit:
• Ga naar de spionmodus (als het beeld van het scherm uit staat, druk op de knop )
• De video van de straatunit verschijnt op het beeld.
•  Druk lang op het mechanische navigatiewieltje. De instellingen verschijnen op het scherm. 
• U kunt deze wijzigen en van de ene instelling naar de andere navigeren door het wieltje of de touchscreenknop-
pen te gebruiken. 
• Om de instellingmodus te verlaten, druk op de knop “retour” (terug) 

b.  Instellingen van de lens (8, afb. 3)
Als u zich tijdens de definitieve installatie van het scherm en de straatunit realiseert dat de cameralens verkeerd 
afgesteld staat, kunt u dit oplossen dankzij de drie afstelgaten op de achterkant van de straatunit. 

Opgelet u kunt maar enkele centimeters in hoogte winnen.

c. Algemeen
Bekijk, om de functie van de knoppen van een bepaald scherm te kennen, de pictogrammen onder aan het scherm 
direct boven de touchscreenknoppen.  

Belangrijkste functies van de touchscreenknoppen

1 •   Scherm uit: Weergave van de camera van de straatunit (spionmodus)
In de menu’s: Navigatieknop (pijl naar links of omlaag)

2 •   Tijdens het gesprek: Opening van de poort (droog contact)
In de menu’s: Navigatieknop (pijl naar rechts of omhoog)

3 •   Scherm uit EN knipperend pictogram: Toegang tot beelden die zijn opgenomen tijdens uw afwezigheid
Scherm uit EN pictogram uit:  - 1x drukken: Toegang tot datum en tijd

- 2x drukken: Toegang tot menu
 In de menu’s: Validatieknop (OK)

4 •   Tijdens het gesprek: De oproep beantwoorden
in spionmodus: het geluid activeren

5 •   Tijdens het gesprek: Opening van de elektrische slotplaat.
In de menu’s: Knop voor terugkeren naar vorige stap

d. Gebruik van de basisfuncties van de videofoon
•  Een oproep op de knop van de straatunit laat een geluidssignaal afgaan en zorgt ervoor dat het scherm gedurende 
ongeveer 30 seconden gaat branden. Zodra de bezoeker geïdentificeerd is, drukt u op de knop  om met hem/haar te 
communiceren. Opmerking: Een enkele druk op de knop  volstaat om de communicatie met de straatunit te beginnen.

•  Wanneer het gesprek beëindigd is, wacht u ongeveer 60 seconden of drukt u op de knoppen  of  om het 
scherm uit te schakelen.

• Verversen van het beeld: Om de afbeelding nogmaals gedurende 60 seconden te starten, drukt u op de knop 
• Bediening van een slotplaat: De slotplaat of het slot worden geactiveerd wanneer er op de knop  gedrukt wordt.
• Bediening van een automatisme: Voor de bediening van een automatisme druk u op de knop  .
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Merk op dat de functies voor het openen alleen geldig zijn als het scherm de buitenvideo 
afbeeldt. 
• Om de controlefunctie te activeren, drukt u op de knop .

e. Regelingen
• Algemeen:
• Instelling klok: Ga, om toegang te krijgen tot de instellingen van de klok, naar het hoofdmenu en vervolgens naar 
het submenu .
De klok zal zichtbaar zijn op het scherm in slaapstand en de foto’s die door de videofoon genomen zijn zullen een 
bestandsnaam krijgen afhankelijk van deze data en tijdstippen.

•  Foto:
U kunt uw foto’s bekijken dankzij het Fotomenu .
- De foto’s bekijken door naar het Fotomenu te gaan.
- Om van de ene naar de andere foto te navigeren, gebruik de knoppen  en .

U kunt een foto selecteren door te klikken op de knop . U kunt deze vervolgens verwijderen door te klikken op OK.

Meldingen: Als een bezoeker aanbelt en de alarmen in de toepassing geactiveerd zijn, ontvangt de verbonden tele-
foon een melding op iOS of een oproep op Android. Nadat de bezoeker gebeld heeft, kan er een doorgeeftermijn 
van de melding ingesteld worden in het wifi-submenu, door het termijn dat aangegeven staat tegenover het picto-

gram  te wijzigen.

7.  VERBINDING VAN UW VIDEOFOON 
EXTEL CONNECT MET UW SMARTPHONE
Opgelet, Extel connect is niet compatibel met wifi 5GHz, controleer of uw ADSL-box een 2.4GHz netwerk heeft

a. De Hotspot activeren op uw video deurbel
Tijdens de eerste verbinding van uw Extel Connect video deurbel, moet u deze koppelen aan uw smartphone.
Voor het koppelen moet u de modus “Hotspot” op uw scherm starten. Hij zal zo een wifi-signaal uitzenden dat 
nodig is tijdens deze eerste installatie

cg05167913

1 2 3

20 sec

4
5

HOTSPOT CONFIG.

NO

cg05167913

OK
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1. Toegang krijgen tot het hoofdmenu van uw scherm
2. Toegang krijgen tot het wifi-submenu, het koppelingsmenu binnengaan 
3.  In het koppelingsmenu zult u opmerken dat het pictogram “STATUS”  grijs is. Dit betekent dat de 

“Hotspot”-modus nog niet geactiveerd is.

Druk op de RESET-knop 
4. Wacht ongeveer 20 seconden.
5.  Als het pictogram “STATUS” deze vorm aanneemt , is de “Hotspot”modus geactiveerd. Zit niet meer aan 

het scherm, dit is klaar om gekoppeld te worden.

b. Uw deurbel voor het eerst koppelen aan een Android smartphone
Download de Extel Connect toepassing op Google Play 

1

20 sec connexion

cg05167913

OK

password
2 3 4

5 6 7 8

1.  Nadat u de toepassing gestart heeft, zal deze u voorstellen om een apparaat toe te voegen door te drukken 
op de + in het midden van het scherm.

2.  Selecteer Nieuw apparaat
Om naar de volgende stap te gaan, moet uw telefoon de toegang tot de lokalisatie van de telefoon toestaan. 
Als deze vraag aan u gesteld wordt, moet u toegang verlenen tot de Extel Connect toepassing.

3.  Uw video deurbel verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten. Selecteer deze.
Opgelet: soms kan het scherm niet worden gedetecteerd tijdens de eerste poging. In dat geval stelt de 

toepassing u de volgende vraag: “Is uw apparaat al succesvol gereset? ”. Klik op Nee, hierdoor 
zal het zoeken naar het scherm gestart worden. Als deze poging mislukt, raden wij u aan om een nieuw active-
ringsproces van de Hotspot op uw scherm uit te voeren.

4.  Zodra het apparaat geselecteerd is, zal de toepassing u om het wachtwoord vragen. Het wachtwoord staat 
vermeld op het scherm van de Extel Connect videofoon tegenover UID. In het voorbeeld van deze gebruiks-
aanwijzing cg05167913

5.  De toepassing vraagt u met welk wifi-netwerk de video deurbel verbonden kan worden. Selecteer uw netwerk
6. Voer het wachtwoord van de wifi van uw woning in
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7.  De toepassing vraagt u om uw apparaat een naam te geven.  
Opgelet: Het wachtwoord kunt u op dit moment niet wijzigen. U zult het kunnen wijzigen tijdens de 

eerste preview van de videobeelden, zie hoofdstuk Interfacefunctie
8. Enkele ogenblikken wachten, uw telefoon en uw scherm verbinden zich

c. Uw deurbel voor het eerst koppelen aan een iPhone
Download de Extel Connect toepassing op Apple Store 

1

20 sec connexion

OK

2 3

4 5 6 7

1.  Nadat u de toepassing gestart heeft, zal deze u voorstellen om een apparaat toe te voegen door te drukken 
op de + in het midden van het scherm.

2.  Selecteer Nieuw apparaat. Om naar de volgende stap te gaan, moet uw telefoon de toegang tot de lokalisatie 
van de telefoon toestaan. Als deze vraag aan u gesteld wordt, moet u toegang verlenen tot de Extel Connect 
toepassing.

3.  Verlaat de toepassing en ga naar de wifi-instellingen van uw smartphone. Verbind u met de wifi die begint  
met ‘UIDcg…..’. 

Opgelet: Uw telefoon geeft aan dat de wifi van de deurbel het niet mogelijk maakt om toegang te krij-
gen tot internet. Dit is normaal. Ga terug naar de toepassing en druk op volgende.

4. De toepassing vraagt u met welk wifi-netwerk de video deurbel verbonden kan worden. Selecteer uw netwerk.
5. Voer het wachtwoord van de wifi van uw woning in.
6.  De toepassing vraagt u om uw apparaat een naam te geven.  

Opgelet: Het wachtwoord kunt u op dit moment niet wijzigen. U zult het kunnen wijzigen tijdens de 
eerste preview van de videobeelden, zie hoofdstukken van de interface.

7. Enkele ogenblikken wachten, uw telefoon en uw scherm verbinden zich.

d. Verbind uw telefoon met een reeds verbonden videofoon of voeg een telefoon toe aan 
een reeds ingesteld scherm
1.  Nadat u de toepassing heeft gestart, zal deze u voorstellen om een apparaat toe te voegen door te drukken 

op de + in het midden van het scherm
2. Selecteer Apparaat reeds verbonden met het netwerk
3.  U kunt op 2 manieren een bestaande videofoon verbinden
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1.  Verbonden apparaat: Voordat u deze optie kiest, verzeker u 
ervan dat uw deurbel en telefoon aangesloten zijn op hetzelfde 
wifi-netwerk. De toepassing zal u vragen om de UID van het 
scherm aan te vullen. Ga, voor het verkrijgen van deze informa-
tie, naar het menu “Hotspot” (Hoofdstuk 7.a.) en kopieer de 
UID die begint met ‘cg0…’. U zult vervolgens aan de hoofdge-
bruiker het 6-cijferige wachtwoord moeten vragen dat hij/zij 
geselecteerd heeft.

2.  Manueel: Kies deze optie voor het scannen van de QRCode op 
de achterkant van het scherm. U zult vervolgens aan de hoofd-
gebruiker het 6-cijferige wachtwoord moeten vragen dat hij/zij 
geselecteerd heeft

e. Interfacefunctie

Brengt de verschillende apparaten samen en maakt het mogelijk om over te 
gaan op de monitoringmodus.

Maakt het mogelijk om een apparaat toe te voegen

Klik op de afbeelding om over te gaan op de monitoringmodus.
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Maakt het mogelijk om de camera-instellingen te beheren: naam, wacht-
woord, wifi-netwerk,     Aantal zenders en alarm.

 Starten/beëindigen van mijn rechtstreekse weergave.

 Activeren/deactiveren van het geluid.

 Opnemen van een video.

 Nemen van een foto.

 Maakt het mogelijk om de kwaliteit van de video te verminderen (1 streepje) of alleen geluid te laten 
horen (0 streepjes) in geval van beperkte bandbreedte. Voor een optimale werking is het nodig om een debiet te 
hebben van minstens 40 kB/s.

 Modus volledig scherm

 De elektrische slotplaat of de poort openen (iedere opening vereist de invoering van het wachtwoord).

Ingedrukt houden om te kunnen praten met de bezoeker.

 Maakt het mogelijk om de opnames te verwijderen

 Brengt de opnames samen.
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 Maakt het mogelijk om de foto’s te bewerken (verwijderen, sorteren, 
samenbrengen)

 Brengt opgeslagen foto’s samen.

Opgelet, alleen de foto’s die gestart worden vanuit de toepassing zijn 
zichtbaar.  
De foto’s van voorbijkomende bezoekers zijn niet beschikbaar vanuit de toepas-
sing, alleen vanuit het scherm.

 

De geluidsalarmen activeren/deactiveren.

De trilfunctie tijdens de alarmen activeren/deactiveren.

Informatie over de toepassing.

De toepassing verlaten.

 De instellingen beheren.
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8. TECHNISCHE KENMERKEN

a. Scherm
• Voeding: 24 V   
• Verbruik: 13,2 W (550 mA)
• Scherm 7” (18cm).
• Resolutie: 800 x 480 px
• Afmetingen (mm): 175 x 150 x 14
• Intern geheugen: Maximaal 100 foto’s (bij 100 foto’s zullen de meest recente de oudste verpletteren)

b. Voeding
• Adapter 100-240 V∼, 50/60Hz ; 24 V , 1A 
Wees er in geval van wijziging van het voedingsdraad op alert om de polariteit in acht te nemen (rode knop of 
witte streep op het draad = +)

c. Straatunit
• Kleurencamera C-MOS: 900 TVL 
• Kijkhoek: 70°
• Draaibare lens
• Nachtzicht: Infrarood led-lampjes
• Gebruikstemperatuur (ongeveer): -15°C tot +50°C.
• Beschermingsgraad: IP44
• Bediening slotplaat: Maximaal 12V 1A
• Poortbediening: kortsluitvermogen 12V - 2A
• Afmeting met regenscherm (mm): 186 (h) x 100 (l) x 45 (d)

9. OPTIES
• Alle elektrische slotplaten van Extel 
• Alle elektrische sloten van Extel
• Alle motoren van Extel
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10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING - GARANTIE

Storing Oorzaak Oplossing

• Het scherm gaat niet aan •  Het scherm staat niet 
onder  
stroom

• Controleer de aansluiting van de stroomvoorziening
• Controleer de stand van de on/off knop

• Slechte foto en / of geluid • Omgeving
• Installatie of storing

•  Controleer of de gebruikte kabels de juiste doorsnee 
hebben en of de verbindingskabels van de videofoon 
niet in dezelfde koker zitten als de 230V

•  Wij raden u aan om de goede werking van uw product 
te controleren door een test op korte afstand uit te 
voeren (kabel 2m minimaal / 5m maximaal)

• Beeld te helder • Plaats van de camera •  De cameralens niet rechtstreeks op de zon of op een 
reflecterend oppervlak afstellen

•  Geen geluid vanuit de straatunit • Insecten •  Controleer of de gaatjes van de microfoon van de 
straatunit niet verstopt zitten.

•  Scherm uit (led-verklikkerlampje 
uit)

•  Verkeerde aansluiting  
of kortsluiting op de lijn

•  Het probleem van de verkeerde aansluiting oplossen, 
de voeding  
10 sec. uitschakelen en weer inschakelen

• Controleer de stand van de on/off knop

•  Het scherm verschijnt niet  
op de ADSL-box

•  Controleer of de box wel degelijk op een 2.4GHz 
wifi-netwerk is aangesloten  
en niet op een 5GHz netwerk

•  Ik ontvang de melding, maar de 
telefoon gaat niet af

• Activeer het “geluid” bij de instellingen van de toepas-
sing

•  Geen oproepmelding •  Controleer in de instellingen van de toepassing of de 
“alarm”-modus geactiveerd is. 

•  Controleer in de instellingen van de telefoon of de 
energiebespaarmodus gedeactiveerd is voor de 
Extelconnect toepassing. 

•  Controleer voor IOS of de meldingen geactiveerd zijn 
voor de Extelconnect toepassing.

• Blauw scherm op de smartpho-
ne •  Controleer of de videobeelden niet op nul staan 

•  Ik hoor de bezoeker niet op  
de toepassing •  Controleer of het geluid niet uitgeschakeld is  

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: www.extelmarket.com

+352 26302353
De laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur kunt u vinden op: www.extelmarket.com
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GARANTIEVOORWAARDEN: De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in 
onze werkplaatsen. 
De garantie dekt niet: verbruiksproducten (batterijen, accu's, etc.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, 
onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische 
verschijnselen. 
• Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
• Bescherm het scherm bij een retour naar de reparatieservice om krassen te voorkomen.
• Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd 
worden, komt de garantie te vervallen. Schakel het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact voordat u 
het apparaat reinigt.

Let op: Gebruik geen carbonzure schoonmaakproducten of -benzine, alcohol of soortgelijke middelen. 
Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en ex-
plosiegevaar met zich meebrengen.
Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en derge-
lijke).

De kassabon of de factuur is het bewijs van de datum van aankoop.

11. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Schade die wordt veroorzaakt doordat de handleiding niet in acht is genomen, leidt tot het vervallen van de garan-
tie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade!
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door on-
juiste behandeling of het niet naleven van veiligheidsinstructies.
Dit product is vervaardigd in volledige overeenstemming met de veiligheidsinstructies.  Om deze status te behou-
den en ervoor te zorgen dat het product zo goed mogelijk wordt gebruikt, moet de gebruiker de veiligheidsinstruc-
ties en waarschuwingen in deze handleiding in acht nemen.

: Dit symbool duidt op een risico van een elektrische schok of een risico op kortsluiting.
- U moet dit product alleen gebruiken op een spanning tussen: 100-240  Volt en 50-60 hertz. Probeer dit apparaat 
nooit met een andere spanning te gebruiken. 
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen van het systeem voldoen aan de bedieningsinstructies.
- Volg in winkels de regels voor ongevallenpreventie voor elektrische installaties. 
- Op scholen, of opleidingsstructuren, werkplaatsen ... is de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel nodig om de 
werking van elektronische apparaten te controleren.
- Neem de gebruiksaanwijzing voor andere apparaten die op het systeem zijn aangesloten in acht. 
- Neem contact op met een ervaren persoon als u twijfelt over de bedieningsmodus of de veiligheid van de 
apparaten. 
- Sluit elektrische apparaten nooit met natte handen aan of af.
- Verzeker u ervan bij het installeren van dit product dat de voedingskabels niet zijn beschadigd.
- Vervang beschadigde elektrische kabels nooit zelf! Verwijder ze in dit geval en neem contact op met een ervaren 
persoon. 
- De contactdoos moet zich dicht bij het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

LET OP Waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud 
(reparatie) in de documentatie bij het apparaat.

Waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanningen" 
in de behuizing van het product, die gevaarlijk genoeg zijn eventueel elektrocutie bij mensen 
te veroorzaken. 




