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1. VEILIGHEIDSINSTRuCTIES:

Belangrijk!
•	Lees	de	gebruikershandleiding	zorgvuldig	door	voordat	u	dit	product	installeert	of	gebruikt.
•	Als	u	dit	product	installeert	voor	derden,	denk	er	dan	aan	om	de	handleiding	of	een	kopie	achter	te	laten	voor	
de eindgebruiker.
Waarschuwing:
•	De	verschillende	onderdelen	mogen	alleen	worden	gedemonteerd	door	een	bevoegde	technicus.
Veiligheidsmaatregelen:
•	Voor	een	veilig	beheer	van	dit	systeem	is	het	noodzakelijk	dat	de	installateurs,	gebruikers	en	technici	alle	veilig-
heidsprocedures volgen die in deze handleiding zijn beschreven.
•	Er	worden	zo	nodig	specifieke	waarschuwingen	en	aandachtssymbolen	aangegeven	op	de	onderdelen.
Opgelet:
•	De	gebruiker	van	dit	systeem	is	hier	verantwoordelijk	voor	en	is	verplicht	om	te	controleren	of	de	bewaking	in	
overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land waarin het wordt gebruikt.
•	Hoewel	het	digitale	camera's	zijn,	zijn	ze	toch	gevoelig	voor	interferentie	van	draadloze	telefoons,	magnetrons	en	
andere	draadloze	apparatuur	die	werken	op	2,4	GHz	(WIFI	bijvoorbeeld).
•	Houd	het	systeem	tijdens	de	installatie	en	het	gebruik	op	MINSTENS	3	m	afstand	van	dergelijke	apparatuur.
Opm.:
•	Alle	actieve	elektronische	componenten	zijn	gevoelig	voor	menselijke	elektrostatische	ladingen.	Daarom	is	het	
noodzakelijk dat alle statische elektriciteit bij de gebruiker wordt weggenomen vóór elke interventie bij deze pro-
ducten	(bijvoorbeeld:	door	een	vinger	op	een	van	de	2	batterijaansluitingen	van	de	controle-eenheid	te	houden,	
rode draad of zwarte draad).
•	Schade	als	gevolg	van	het	niet	naleven	van	deze	instructie,	kan	niet	worden	ondersteund	door	de	garantie.

2. BESCHRIJVING (afb. 1)

1	• Monitor  6	•	Antenne van de elektronische controle-eenheid en de beugel
2	•	Antenne van de monitor    7	•	Micro	SD-kaart	(4Go)	(max.	32	GB	mogelijk)
3	•	Plug-in adapter voor de monitor  8	•	Aansluitkabel voor de elektrische slotplaat of het elektrische slot
4	•	Buitenpost met regenkap  
5	•	Elektronische controle-eenheid    

Algemeen
De monitor is voorzien van een herlaadbare batterij. We herinneren u eraan om deze minimum 12 uur op voorhand 
te laten opladen voor de eerste ingebruikname (autonomie van 2u in bedrijf en 6u in waakstand). Deze videofoon 
bestaat	uit	een	antwoordpost	voor	binnen	met	kleurenscherm,	handsfree	intercom,	en	een	uitspringende	buiten-
post die het mogelijk maakt om de bezoeker die heeft aangebeld te zien en ermee te communiceren. Neem de tijd 
om	deze	handleiding	aandachtig	te	lezen	voor	een	efficiënt	gebruik,	en	vergeet	deze	niet	te	bewaren.
Opgelet:	Als	u	uw	videofoon	uitprobeert	vóór	de	installatie	(test	over	korte	afstand),	respecteer	dan	de	minimum	
afstand	van	ongeveer	3	m	tussen	de	monitor	en	de	buitenpost	(risico	op	verzadiging,	audiofeedback)

3. ONDERDELEN
a. Monitor (afb. 2)

1. Led-indicator/oranje: actief/knipperend oranje: ongelezen berichten/groen: batterij 100% opgeladen via het 
lichtnet/knipperend groen: stille modus 
2. Knop om de micro van de monitor uit te schakelen
3. Knop om de gesprekstijd te verlengen
4. Micro
5. Antenne
6. Knop aan/uit van de monitor
7. Reset
8. Micro SD-kaartsleuf
9. Stopcontact voor de 5V-stekker van de adapter (de adapter moet aangesloten worden op een installatie die aan 
de	geldende	normen	voldoet:	NFC	15-100	voor	Frankrijk)
10. Luidspreker
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b. Buitenpost (afb. 3)
1. IR-led: nachtzicht (licht onzichtbaar voor het blote oog) met schemersensor.
2. Lens van de draaibare C-MOS camera
3. Luidspreker
4. Belknop 
5. Naamhouder en ledlampje:
-	als	de	elektronische	controle-eenheid	op	batterijen	werkt,	dan	licht	de	led	enkel	op	bij	een	oproep	als	het	
  te donker is.
-	als	de	elektronische	controle-eenheid	wordt	voorzien	van	lage	spanningsstroom	(12	tot	24	V	AC/DC),	dan	licht		
  de led automatisch op bij schemer.
-  licht voorzichtig de plastic bescherming op met behulp van een kleine schroevendraaier en plaats het etiket 
   van de naamhouder onder de plastic bescherming.
6. Micro 
7. Schroef om de regenkap aan de buitenpost te bevestigen
8. Aansluitklem voor de aansluiting van de draden
9. Gaatjes om de lens van de camera aan te passen 

c. Elektronische controle-eenheid (afb. 4)
1. Antenne
2. SMA-aansluiting voor de antenne
3. Kabel met 6 draadjes om de controle-eenheid te verbinden met de buitenpost
4. Batterijenvakje
5. Aansluitklem voor het automatische hek 
6. Aansluitklem voor de elektrische slotplaat of het elektrische slot
7. Aansluitklem voor de voeding (12 of 24 V AC/DC)
8. Pairingsknoppen (koppeling) en reset

 

4. INSTALLATIE
Zorg	ervoor	dat	de	geplande	 locaties	een	goede	 luchtcirculatie,	zonder	overbodig	stof	en	overmatige	trillingen	
hebben voor u begint met de installatie van de set.
Belangrijk: Deze videofoon heeft een bereik van 300 m in het vrije veld. Afhankelijk van het soort en het aantal 
obstakels tussen of naast de installatie kan dit bereik afnemen. Het is daarom absoluut noodzakelijk om alle com-
ponenten van de videofoon te testen zonder te installeren om uit te maken wat de beste locaties zijn voor de 
buitenpost en de monitor.

a. Installatie van de buitenpost en de elektronische controle-eenheid op batterijen (afb. 4-5-6)
Opgelet: Gebruik geen oplaadbare batterijen.

1. Gebruik de regenkap als sjabloon om 3 geschikte gaten te boren aan de buitenkant van de drager en bevestig 
de buitenpost. (5-6-7 afb 6)
2. Breng een siliconen afdichting (4) aan tussen de kap en de muur om te vermijden dat er regenwater tussen 
sijpelt. (Gebruik geen silicone op basis van azijnzuur (azijngeur)).
3. Gebruik een zesaderige kabel voor de verbinding tussen de controle-eenheid en de buitenpost en houd hierbij 
rekening met de kleuren. (3 afb 4)

Tip: we raden aan om de kabels (die van de buitenpost en die van de elektrische slotplaat) door een bescherm-
koker te voeren om ze te beschermen tegen schokken en slechte weersomstandigheden. Knip de overschotten 
van	de	kabel	met	6	geleiders	niet	af,	zo	vermijdt	u	oxidatie	of	slecht	contact.	Het	 is	beter	om	die	op	te	rollen	
tussen de drager en de elektronische controle-eenheid.

Plaats 4 batterijen van het type LR20 in de elektronische controle-eenheid om de draagwijdte van de radiofrequen-
tie te testen. 
De	antenne	moet	zo	ver	mogelijk	verwijderd	staan	van	alle	mogelijke	metalen	voorwerpen,	nesten	van	ongedierte	
of obstakels tussen uw controle-eenheid en uw huis. De antenne moet ook elk contact met bladeren of takken 
vermijden.	Om	optimale	prestaties	te	bereiken	moet	de	antenne	ook	hoog	genoeg	(ongeveer	1,60	m	boven	de	
grond) geplaatst worden en in verticale positie.
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Opm.:	als	de	kwaliteit		van	de	overdracht	onvoldoende	is,	gebruik	dan	de	2	meter	lange	kabel	die	is	meegeleverd	
om een betere positie voor de antenne te vinden (hoger en weg van obstakels). 
4. Na het bepalen van de ideale plaats kunt u de definitieve montage uitvoeren.
Opgelet: raak het circuit niet rechtstreeks aan (cf. opmerking in het hoofdstuk over veiligheidsinstructies)

5. Gebruik	2	schroeven	en	de	2	gaten,	bovenaan	en	onderaan,	om	de	controle-eenheid	vast	te	maken.	De	antenne	
bevindt zich bovenaan rechts (afb. 6).
6. Vergeet niet eerst de verbindingskabel naar de buitenpost en 2 draden (Afb. 1-8) voor de verbinding naar de 
deuropener door het gat van de drager te steken (u dient dus een gat te boren door de drager). Deze 2 draden 
worden vervolgens verbonden met de elektrische slotplaat of het elektrische slot via de aansluitklem "LOCK" van 
de elektronische controle-eenheid.
Opm.: Gebruik enkel de originele antenne
Opgelet: Plaats in geen geval de batterijen voordat de installatie volledig afgelopen is.

... de netvoeding niet aansluiten
Als	de	elektronische	controle-eenheid	gevoed	wordt	door	een	externe	stroombron
van	het	soort	transformator	WETR	14602	SER.R1	of	een	automatische	poort	(12	of	24	V	AC	/	DC),	dan	dient	ze	
aangesloten te worden op de aansluitklemmen ~ - en ~ + van de elektronische controle-eenheid. Bij een gelijk-
stroom V DC dient u veel aandacht te schenken aan de polariteit (- +). (zie 7 afb.4)
Als	u	een	externe	stroombron	van	12/24	V	AC/DC	gebruikt,	dan	is	het	noodzakelijk	dat	u	de	batterijen	verwijdert.
Sluit vervolgens opnieuw de bovenklep van de controle-eenheid en draai de 6 schroeven aan. (afb.5)

b. Installatie van de monitor...op een wand
1. Boor twee gaten in de wand op basis van de gaten in de achterkant van de monitorvoet. Het is aanbevolen om 
de	monitor	minstens	1,6	meter	boven	de	grond	te	plaatsen.	
2. Steek een plug in elk gat en daarna een schroef in elke plug. 
3. Sluit de voedingsadapter aan op het DC IN-stopcontact. 
4. Plaats het scherm terug op de monitorvoet. Vergrendel de positie van het scherm door een metalen lus op de 
klemmen te plaatsen op een van de twee mogelijke standen.
5. Bevestig de antenne aan de SMA-aansluiting. Ze moet omhoog wijzen.
6. Haak de monitorvoet op de muur en steek de voedingsadapter in het stopcontact. De monitor is nu klaar voor 
gebruik.

... of op een tafel
1. Vergrendel de positie van het scherm door een metalen lus op de klemmen te plaatsen op de gewenste stand.
2. bevestig de antenne aan de SMA-aansluiting. Ze moet omhoog wijzen.
3. Steek de voedingsadapter in het stopcontact. De monitor is nu klaar voor gebruik.

c. De monitor pairen (koppelen) met de elektronische controle-eenheid
•	De	monitor	en	de	buitenpost	worden	standaard	op	CH1	gepaird	(gekoppeld)	in	de	fabriek.	

•	Mocht	u	de	monitor	vervangen,	selecteer	dan	CH1	   en druk op "JuMELAGE" om het te pairen (koppelen). 
Druk op de oproepknop van de buitenpost en druk binnen de 30 seconden op de pairingsknop (koppeling) van de 
elektronische controle-eenheid (afb. 4-8). Het systeem zal het resultaat bevestigen door "JuMELE" of "ECHEC de 
JuMELAGE" weer te geven. (zie paragraaf 6a)

5. GEBRuIKSAANWIJZING

Opgelet: Als	u	uw	videofoon	uitprobeert	vóór	de	installatie	(test	over	korte	afstand),	respecteer	dan	de	minimum	
afstand van ongeveer 3 m tussen de monitor en de buitenpost (risico op verzadiging) Plaats de monitor ook op 
een effen oppervlak. 
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Bij het opstarten geeft de monitor het beginmenu weer. De led licht groen of oranje op (zie paragraaf 3a).
Als	er	een	bezoeker	aanbelt,	zal	uw	monitor	zal	ongeveer	10	seconden	lang	bellen.	Op	hetzelfde	moment	zal	de	
buitenpost een bieptoon geven die bevestigt dat de oproep wordt doorgegeven. u heeft ongeveer 60 seconden 
om de oproep te beantwoorden. Daarna gaat de elektronische controle-eenheid opnieuw in waakstand. Als uw 
elektronische	controle-eenheid	wordt	gevoed	door	een	stroombron	van	12	of	24	V,	dan	kunt	u	de	communicatie	
met de buitenpost forceren door op het icoon  te drukken. Als de elektronische controle-eenheid gevoed wordt 
door	batterijen,	dan	gaat	de	oproep	verloren.
u kunt een gesprek beginnen door op het icoon te drukken. u kunt het volume verhogen door op het icoon 

 te drukken.
De	aanvankelijke	duur	van	het	gesprek	is	vastgesteld	op	60	seconden.	U	kunt	het	gesprek	beëindigen	door	op	het	
icoon  te drukken. 5 seconden voor het einde van de aanvankelijke gespreksduur (na 55 seconden) zal de mo-
nitor een biepsignaal geven om u eraan te herinneren dat de communicatie zal stoppen. u kunt de gesprekstijd 60 
seconden langer laten duren door op de knop  te drukken (3 afb. 2) tijdens het gesprek. Vergeet niet om na elk 
gesprek	de	communicatie	te	beëindigen	door	op	  te drukken.
Belangrijk:	als	u	het	gesprek	beëindigt	voor	de	60	seconden	afgelopen	zijn,	zal	het	beeld	van	de	bezoeker	de	
resterende tijd nog te zien zijn op de monitor. 

a. Opname via de monitor: (SD kaart vereist)
-  Druk op het icoon  om een opname te starten/stoppen.
-  De opname start automatisch en duurt 1 minuut bij een oproep van de buitenpost. Als u de oproep beantwoordt 
via	de	monitor,	dan	zal	de	opname	1	minuut	langer	duren
- Een opname kan niet gestopt worden voordat 15s voorbij zijn 
- u kunt niet overschakelen naar een andere camera (indien u meerdere camera's heeft geïnstalleerd) tijdens de 
opname 

b. Installatie met een elektrische slotplaat (of elektrisch slot):
De opening van een elektrische slotplaat is alleen mogelijk tijdens een gesprek (gedurende het hele gesprek als 
de	elektronische	controle-eenheid	wordt	gevoed	door	een	externe	voeding)	door	op	het	icoon	  te drukken.
Opgelet: Als	de	elektronische	controle-eenheid	gevoed	wordt	door	batterijen,	dan	kan	slechts	één	keer	worden	
open gedaan per gesprek.
Opm.: Om	te	garanderen	dat	de	deur	kan	geopend	worden,	dient	de	slotplaat	of	het	slot	verplicht	uitgerust	te	zijn	
met een mechanisch geheugen. (activeringsgeheugen)

c. Installatie met een automatisch hek:
Opgelet: De	toegang	kan	enkel	geopend	worden	als	de	besturing	wordt	gevoed	door	een	externe	voeding.
- Druk op de knop  tijdens het gesprek.
                     
d. Installatie met een optionele videobewakingscamera (tot 3 camera's)
Kies een geschikte plaats om de camera te installeren. uw systeem moet voor zover mogelijk worden geïnstalleerd 
op	een	stofvrije	plaats,	met	weinig	trillingen	en	een	goede	luchtcirculatie,	en	uitgerust	zijn	met	een	stopcontact	
voor de 5VDC-adapter.
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Als	u	de	camera	installeert,	controleer	dan	eerst	of	u	een	goede	ontvangst	heeft	op	de	monitor.	Laat	bijvoorbeeld	
iemand	filmen	in	de	te	bewaken	zone.	Laat	iemand	de	monitor	op	verschillende	locaties	in	het	huis	plaatsen	om	een	
goede ontvangst te controleren.
Indien	u	interferentie	of	andere	problemen	ervaart,	raadpleeg	dan	het	hoofdstuk	"Onderhoud".

- Zorg ervoor dat er geen hinderende elementen zijn. 
- Zoek een geschikte plaats om de beugel vast te maken.
- Schroef de beugel vast met de bijgeleverde schroeven. (Gebruik pluggen indien nodig)
- Draai de camera vast op de beugel.
- Zet de camera in de gewenste richting en maak de laterale bevestigingsschroef vast.

Instellen van de camera (optioneel)
De	monitor	ondersteunt	maximaal	4	camera's,	waaronder	de	buitenpost	(standaard	CH1-kanaal).	Volg	de	onder-
staande	stappen	voor	het	configureren	en	installeren	van	een	camera.	
Kies een vrij kanaal (bijvoorbeeld CH2 of CH3 als al een andere camera is geïnstalleerd).
Elke "CH" kanaal is gereserveerd voor een camera. Voeg altijd een camera toe op een "CH"-kanaal dat verschilt van 
andere geïnstalleerde camera's.

1. Kies het kanaal (CH) op de monitor waarmee de nieuwe camera gepaird (gekoppeld) moet worden. 
2. Pairen: druk op  om uw gewenste camera te koppelen. u heeft 30 seconden om te bevestigen door op de 
pairingsknop (koppeling) te drukken op de voedingskabel van de camera.
3. Het systeem zal het resultaat bevestigen door "JuMELE" of "ECHEC de JuMELAGE" weer te geven.

OpGElET- GEVaaR
Het	is	verboden	om	de	voeding	van	de	camera	aan	de	buitenkant	te	installeren.	Als	de	kabel	te	kort	is,	dan	moet	
die worden verlengd. Er moet rekening gehouden worden met de polariteit en de verbinding moet erg goed be-
schermd zijn.

e. Monitoring:
Op elk gewenst moment (tijdens een gesprek of niet) kunt u de beelden controleren die vanaf de buitenpost of 
andere	camera's	(indien	aanwezig)	worden	doorgestuurd,	op	voorwaarde	dat	de	elektronische	controle-eenheid	
wordt	gevoed	door	een	externe	bron	(12/24	V	AC/DC).	Door	op	de	icoon	"camera"	te	drukken,	kunt	u	van	de	ene	
camera overschakelen naar de andere.

Herinnering: Het is niet mogelijk om twee oproepen op hetzelfde moment te versturen naar de monitor.
Belangrijk: Dit apparaat heeft een bereik tot 300 m in het vrije veld. Het kan echter aanzienlijk afnemen omwille van 
de	omgeving	(dicht	bij	radiostoring,	...).

6.	INSTELLEN	VAN	DE	VIDEOFOON	
u kunt naar de instellingen van de monitor gaan door op het icoon   op het menu te drukken
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BELANGRIJK: u kunt op elk moment terugkeren naar het vorige menu door op de pijl in de 
rechterbovenhoek van het scherm te drukken.

a. Instellen van de buitenpost en de camera's (indien die geïnstalleerd zijn)

1. Pairen: druk op  om de gewenste camera te koppelen. u heeft 30 seconden om te bevestigen door op de 
knop voor oproepen op de buitenpost te drukken en daarna op de knop pairen (koppelen) van de elektronische 
controle-eenheid (8 afb. 4). Het systeem zal de koppeling bevestigen door "JuMELE" of "ECHEC de JuMELAGE" 
weer te geven.
2. Helderheid: stel de helderheid van het beeld in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon .
3. Volume: stel het volume van de beltoon in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon .
ga terug naar het vorige menu door op  te drukken

Als u een CCTV-camera hebt geïnstalleerd:

1. Pairen: druk op  om de gewenste camera te koppelen. u heeft 30 seconden om te bevestigen door op de 
pairingsknop (koppeling) te drukken op de voedingskabel van de camera (afb. CAM LESLI). Het systeem zal de kop-
peling bevestigen door "JuMELE" of "ECHEC de JuMELAGE" weer te geven.
2. Helderheid: stel de helderheid van het beeld in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon .
3. Activering:	activeren	door	op	ON	te	zetten	of	deactiveren	door	op	OFF	te	zetten	onder	het	icoon		
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b. Instellen van de opnames

1. Opnameschema (voor videobewakingscamera's)
De	opnames	kunnen	door	bewegingsdetectie,	voorafgaande	planning	of	manueel	worden	gemaakt.
•	Elke	opname	door	bewegingsdetectie	duurt	2	minuten.			
•	De	gebruikers	kunnen	het	schema	per	opname-uur	bepalen	en	elk	opgenomen	bestand	duurt	10	minuten.			
•	De	gebruiker	kan	de	opname	manueel	onderbreken.	Als	de	gebruiker	de	opname	niet	onderbreekt,	stopt	die	
automatisch na 10 minuten.

2. De gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen: stel de gevoeligheid in met de schuifregelaar onder het icoon 
bij de camera van uw keuze.
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3. Formatteren	van	de	SD-kaart

4. Detectiezones	instellen	(8x6	grid):	raak	het	gebied	dat	u	wilt	dekken	aan	om	een	detectiezone	te	selecteren	voor	
elke	toegevoegde	camera	(2),	raak	het	opnieuw	aan	om	de	selectie	ongedaan	te	maken	(3),	druk	op	het	icoon	in	de	
rechterbovenhoek van het scherm (1) om de instelling te bevestigen en af te sluiten
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c. Overzicht van de opnames:

u kunt tussen uw mappen navigeren met via de iconen   en . Ze worden geopend door er kort op te klikken. 
Als	u	er	2	seconden	lang	op	klikt,	dan	zal	het	systeem	u	vragen	of	u	de	map	wilt	verwijderen	door	op	de	prullen-
mand	te	klikken,	of	als	u	de	aanvraag	wilt	annuleren.
De	mappen	en	bestanden	worden	gesorteerd	op	de	datum	en	tijd	van	de	opname,	dus	 is	het	belangrijk	om	de	
klok en de kalender van de monitor correct in te stellen (zie "instellen van het systeem" in de volgende paragraaf)
Klik	op	de	opname	om	die	te	bekijken.	Om	in	quad-modus	te	kijken,	klikt	u	op	  en om terug te keren naar de 
mappen,	klikt	u	op	       

d. Instellen van het systeem

1. Instellen	van	de	datum	en	het	uur	in:	stel	in	deze	volgorde	datum	en	uur	in:	jaar,	maand,	dag,	uren	en	minuten
2. Bepaal het videoformaat: NTSC of PAL. De gebruikers in Europa kiezen PAL
3. Instellen	van	de	tijd	waarna	het	scherm	in	waakstand	treedt	(5s,	10s	of	15s).	Kies	voor	een	korte	wachttijd	om	
de levensduur van de batterij te verhogen.
4. Keuze	van	de	weergavemodus	tijdens	het	monitoren:	quad,	enkel	de	buitenpost	of	afwisselende	beelden	na	5	
seconden of 15 seconden
Opm.: quad-modus en afwisselende beelden zijn enkel mogelijk bij meer dan één camera (inclusief buitenpost). 
Anders wordt de buitenpost op volledig scherm weergegeven.
5. Instellen	van	de	taal:	Engels,	Frans	of	Italiaans.	Als	u	de	taal	wijzigt,	dan	worden	alle	instellingen	teruggezet	naar	
de fabrieksinstellingen.

e. Instellen van de beltoon

Druk	op	de	muzieknoot	om	de	verschillende	melodieën	te	horen.	De	laatste	melodie	die	werd	beluisterd	wordt	
automatisch bevestigd.

f. Instellen van de digitale zoom:
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Kies de driehoeken omhoog/omlaag/links/rechts om het gezichtsveld aan te passen op het scherm. Druk op een van 
de vier hoeken van het scherm om de instellingen af te sluiten.

g.	Afwisseling	van	de	actieve	camera's	(enkel	geldig	als	meerdere	camera's	worden	gebruikt,	
buitenpost inbegrepen)

Druk	op	dit	 icoon	om	de	modus	 te	activeren	van	afwisselende	beelden	 tussen	de	actieve	camera's,	buitenpost	
inbegrepen. Druk op het icoon van de tandwielen (rechtsonder) om af te sluiten.
Opm.: deze modus is enkel mogelijk als meerdere camera's worden gebruikt (buitenpost inbegrepen).

h. Beheren van de micro SD-kaart

u kunt de eerste opnames automatisch laten overschrijven als de SD-kaart vol is door deze functie te activeren 
(ON)	of	deactiveren	(OFF).

7. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

a. Technische specificiteiten: 
RF-specificatie
•	Radiofrequentie	2,408-2,474	GHz
•	Digitale	modulatie	GFSK	(Frequency	Hopping	Spread	Spectrum)
•	Anti-interferentie.
•	Kanaalbandbreedte:	2MHz	
•	Bereik	in	het	vrije	veld:	300	m

b. Monitor (MN LESLI)
•	Referentie:	810278
•	Scherm:	18	cm	diagonaal
•	Voeding	van	de	monitor:	5V
•	Verbruik:	300	mA
•	Afmetingen:	150x195x90	(mm)
•	Gebruikstemperatuur:	ongeveer	-10°C	tot	+	40°C.

c. Voeding
•	Adapter	230	V/5	V	1A
Neem in geval van stroomonderbreking de polariteit in acht

d.  Buitenpost (PL LESLI)
•	Referentie:	820278
•	Afmetingen:	185	x	100	x	50	mm
•	Bedrijfstemperatuur:	ongeveer	-10°C	tot	+	40°C.
•	Camera:	C-MOS
•	Kijkhoek:		H	62°	V	42°
•	Gevoeligheid:	4	lux
•	Beschermingsindex:	IP	44
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e.	Elektronische	controle-eenheid	(VPSFBA	LESLI)
•	Referentie:	860278
•	Afmetingen:	222	x	166	x	60	mm
•	Bedrijfstemperatuur:	ongeveer	-10°C	tot	+	40°C.
•	Beschermingsindex:	IP	55

f. Micro SD-kaart
Geheugencapaciteit van de kaart  Overdrachtsnelheid
1GB    110 minuten
2GB    250 minuten
8GB    1070 minuten
16GB    2170 minuten
32GB    4340 minuten

g. Beginmenu & waakstand

ECOMODuS WEERGAVE Elektronische 
controle-eenheid

CAM LESLI BEELD MONITOR

5mn 10mn 15mn quad deuro-
pener

batterijen externe	
voeding

nee ja

x x x x logo EXTEL gedurende 5mn

x x x x CAM LESLI gedurende 5mn

x x x x buitenpost gedurende 5mn

x x x x CAM LESLI en buitenpost gedu-
rende 5mn

x x x x logo EXTEL gedurende 5mn

x x x x logo EXTEL gedurende 5mn

x x x x buitenpost gedurende 5mn

x x x x CAM LESLI gedurende 5mn

x x x x logo EXTEL gedurende 10mn

x x x x CAM LESLI gedurende 10mn

x x x x CAM LESLI gedurende 10mn

x x x x CAM LESLI en buitenpost gedu-
rende 10mn

x x x x logo EXTEL gedurende 10mn

x x x x logo EXTEL gedurende 10mn

x x x x buitenpost gedurende 10mn

x x x x buitenpost gedurende 10mn

x x x x logo EXTEL gedurende 15mn

x x x x CAM LESLI gedurende 15mn

x x x x buitenpost gedurende 15mn

x x x x CAM LESLI en buitenpost gedu-
rende 15mn

x x x x logo EXTEL gedurende 15mn

x x x x logo EXTEL gedurende 15mn

x x x x buitenpost gedurende 15mn

x x x x buitenpost gedurende 15mn



CFI EXTEL  LESLI - 01/2015 CFI EXTEL  LESLI - 01/2015Nl13

8. OPTIES

•	Videobewakingscamera's	CAM	LESLI.	Er	kunnen	3	extra	camera's	aangesloten	worden	
•	Alle	elektrische	slotplaten	van	Extel	
•	Alle	elektrische	sloten	van	Extel
•	Alle	automatismen	van	Extel
•	Voeding	12V~	WETR14602	SER.R1

9. TECHNISCHE HuLPVERLENING - GARANTIE

Storing Oorzaak Oplossing

•	Geen	functie •	Geen	stroom •	Controleer	de	aansluiting	van	de	adapter	of	
de batterijen van de monitor
•	Controleer	of	de	monitor	goed	ingeschakeld	
is (oranje led)
•	Controleer	de	batterijen	in	de	elektronische	
controle-eenheid

•	De	buitenpost	belt,	
maar de monitor werkt 
niet

•	Probleem	met	het	pairen	(kop-
pelen)

•	Problemen	met	het	bereik

•	Pair	(koppel)	de	elektronische	controle-een-
heid met de monitor
•	Plaats	de	monitor	dichter	bij	de	elektroni-
sche controle-eenheid 

•	Geen	geluid	binnen	
en buiten

•	Er	zit	een	insect	in	het	gaatje	
van de micro

•	Ontstop	en	reinig	het	gaatje	voorzichtig	(let	
op dat u de microcel niet beschadigd)
•	Controleer	de	aansluiting	van	de	witte	of	
bruine draad bij de buitenpost 

•	Slecht	beeld •	Problemen	met	de	configuratie •	Ga	naar	het	menu	en	controleer	het	video-
formaat 

•	Het	lukt	niet	om	op	
de SD-kaart op te slaan

•	Problemen	met	de	bescherming •	Controleer	of	de	kaart	niet	vergrendeld	of	
vol is 

Onze technische website staat indien nodig tot uw beschikking: www.cfi-extel.com
Laatste versie van de downloadbare handleiding in kleur: www.cfi-extel.com

GARANTIEVOORWAARDE: Voor dit apparaat rust er een garantie op de onderdelen en de werkuren in 
onze ateliers. 
De	garantie	geldt	niet	voor	verbruiksgoederen	(batterijen,	enz.)	en	schade	door	een	slecht	gebruik,	slechte	instal-
latie,	externe	interventie,	fysieke	of	elektrische	schokken,	een	val	of	een	atmosferisch	fenomeen.	
•	Doe	het	apparaat	niet	open	zodat	de	garantie	vervalt.
•	Indien	u	het	terugbrengt	naar	de	dienst-na-verkoop,	bescherm	het	scherm	dan	om	krassen	te	voorkomen.
•	Onderhoud	het	apparaat	met	alleen	een	zacht	doekje,	geen	oplosmiddelen.	Bij	het	demonteren	van	de	onderdelen	
vervalt de garantie. Koppel het apparaat los van het net of schakel het uit voordat u het reinigt.

Opgelet: Gebruik	 geen	 reinigingsmiddelen	 of	wasbenzine	 op	 basis	 van	 carboxyl,	 alcohol	 of	 soortgelijke	
producten.	Deze	producten	kunnen	niet	alleen	uw	apparaat	beschadigen	maar	vormen	ook	giftige	en	explosieve	
dampen.
Gebruik	nooit	spanningsgeleidende	gereedschappen	(metalen	borstel,	puntig	gereedschap	of	overige)	voor	de	rei-
niging.

De kassabon of de factuur is het bewijs van de aankoopdatum.
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10. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Schade door het niet respecteren van deze handleiding doet de garantie vervallen. Wij nemen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor schade die hier het gevolg van is!
Wij	aanvaarden	geen	enkele	verantwoordelijkheid	voor	enige	schade,	aan	goederen	of	personen,	die	veroorzaakt	
werd door een verkeerd gebruik of door een gebrek aan conformiteit met de veiligheidsinstructies.
Dit product is vervaardigd met volledige inachtneming van de veiligheidsinstructies.  Om deze veiligheid te 
behouden	en	om	het	optimale	gebruik	van	dit	product	te	garanderen,	dient	de	gebruiker	de	veiligheidsinstructies	
en de waarschuwingen in deze handleiding in acht te nemen.
De gebruiker van dit systeem draagt de verantwoordelijk en is verplicht om te controleren of de videobewaking in 
overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land waarin het wordt gebruikt.

 : Dit symbool geeft aan dat er een risico is op elektrische schokken of op kortsluiting.
- u mag dit product uitsluitend gebruiken met een spanning tussen: 100-240 Volt en 50-60 Hertz. Probeer dit 
apparaat nooit te gebruiken met een andere spanning. 
- Let erop dat alle elektrische aansluitingen van het systeem conform de gebruiksinstructies zijn.
-	Leef,	in	bedrijven,	de	regels	ter	preventie	van	ongevallen	na	voor	elektrische	installaties.	
-	 In	 scholen,	 cursussen,	 workshops,	 enz.	 is	 er	 bevoegd	 personeel	 nodig	 om	 de	 werking	 van	 de	 elektronische	
apparatuur te controleren.
- Lees de gebruiksinstructies van de andere apparaten die verbonden zijn met het systeem grondig door. 
- Neem contact op met een deskundig persoon in geval van twijfels over de werking of de veiligheid van de 
apparatuur. 
- Sluit elektrische apparaten nooit aan of koppel ze nooit los met natte handen.
-	Controleer,	wanneer	u	dit	product	installeert,	of	de	voedingskabels	niet	beschadigd	kunnen	raken.
- Vervang beschadigde elektriciteitskabels nooit zelf! Verwijder ze in dit geval en doe een beroep op een deskundig 
persoon. 

OpGElET De gebruiker wordt gewaarschuwd dat er een document met belangrijke instructies 
over het gebruik en het onderhoud (reparatie) van het apparaat is meegeleverd.

De gebruiker wordt gewaarschuwd dat er niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" aan de 
binnenkant	van	de	behuizing	van	het	product	aanwezig	 is,	 in	die	mate	dat	het	een	risico	op	
elektrische schokken voor personen vormt. 




