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Inleiding  
Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de 
instructies voor het installeren van uw Slimme deurbel met camera. 
De Slimme deurbel stuurt u meldingen als er iemand aanbelt. U kunt 
de bezoeker zien en ermee spreken, waar u ook bent! Ook beschikt 
de Slimme Deurbel over een bewegingsdetectie, zodat deze als 
beveiligingscamera fungeert.  
 
U kunt de Slimme deurbel met camera in combinatie gebruiken met 
andere Smart Home Beveiliging producten maar ook als losstaand 
product. 
 
Indien u de Slimme deurbel met camera als los product gebruikt dan 
dient u eerst de Smart Home Beveiliging app te installeren. U kunt 
daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 1 ‘’Smart Home 
Beveiliging app’’.  
 
Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging systeem heeft en 
de Smart Home Beveiliging app al heeft geïnstalleerd dan kunt u 
verder gaan naar Hoofdstuk 2 ‘’Installatie Slimme deurbel met 
camera’’. 
 
Veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met uw Slimme deurbel 
met camera.  
 
 
Groet,  
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1. Smart Home Beveiliging app  
Bekijk wie er voor de deur staat, wie er aanbelt en spreek met 
diegene via de intercom. Ook als u niet thuis bent. Dat kan allemaal 
met de Smart Home Beveiliging app!  
 

1.1 Installatie 
Stap 1: Download en installeer de gratis "Smart Home Beveiliging" 
app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone 
of tablet. 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een 
gratis account aan door op ‘’Registreer’’ te drukken. Vul uw e-
mailadres en een goed veilig wachtwoord in en selecteer ‘’registreer’’ 
Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw Smart Home 
Beveiliging producten mee beheren. Op dit account ontvangt u ook 
meldingen bij elke gebeurtenis.  
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2. Installatie Slimme deurbel met camera   
Belangrijk! Voordat u de Slimme deurbel monteert, dient u eerst de 
deurbel met internet te verbinden. Hierdoor kunt u de Slimme 
Deurbel testen voordat u de deurbel definitief monteert. We 
adviseren de deurbel altijd eerst via een internetkabel te verbinden 
met uw modem/router en later (indien gewenst) over te schakelen 
op wifi. Let er bij het plaatsen van de deurbel goed op dat er geen 
lamp of lichtbron in het veld van de deurbel aanwezig is. Dit kan 
zorgen voor een minder duidelijke nachtweergave.  
 
Stap 1: Verbind de stroomadapter met de slimme deurbel  
Verbind de rode kabel vanuit de kabelboom van de Slimme deurbel, 
met de rode kabel van de Stroomadapter. Daarna verbindt u de 
zwarte kabel vanuit de kabelboom van de Slimme Deurbel met de 
zwarte kabel vanuit de stroomadapter.  
 
Gebruik voor het verbinden van de kabels, de meegeleverde oranje 
druk connectoren. U kunt in de twee ingangen van de connector, de 
kabel van dezelfde kleur stoppen en op de connector drukken om de 
kabels met elkaar te verbinden. Zodra er stroom op de deurbel komt, 
hoort u ook een toon uit de deurbel.  

 
 
 
Stap 2: De Slimme deurbel met camera zal opstarten. Dit zal 1-2 
minuten in beslag nemen.  
 
Stap 3: De Slimme deurbel met camera is nu klaar om verbinding te 
maken met internet. De deurbel kan een verbindingstoon afgeven.  
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2.1 Verbinding met een netwerkkabel  
Voor een bekabelde verbinding dient u de kabels vanuit de 
kabelboom te verbinden met de meegeleverde Ethernet adapter.  
 
Stap 1: Verbind de draden van de deurbel met de Ethernet adapter 
Verbind de Oranje, Oranje/Wit, Groen/Wit en de Groene kabel met 
de meegeleverde Ethernet adapter. De meegeleverde Ethernet 
adapter heeft een klep die opengeklapt kan worden. Leg de Oranje, 
Oranje/Wit, Groen/Wit en de Groene kabel in de adapter in de juiste 
volgorde zoals die ook in de illustratie staan en zorg dat de kabel 
goed contact maakt.  

 
 

 
 
TIP: Nadat u de eerste draad heeft verbonden kunt u de klep naar 
beneden te drukken. Zo blijft de kabel vastzitten en kunt u verder 
gaan met het verbinden van de overige kleuren.  
 
Plug de internet/ netwerkkabel (UTP) in de adapter. Zorg ervoor dat 
de andere kant van de internetkabel in uw modem/ router zit. De 
deurbel is nu verbonden met het internet. 
 
Stap 2: Druk op het start scherm van de Smart Home Beveiliging app 
op de + rechtsboven in het startscherm onder Alle apparaten. 
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Stap 3: Kies voor voeg een nieuw apparaat toe. U krijgt dan het 
volgende scherm te zien: 

Stap 4: Kies voor bekabelde connectie. Druk op volgende. Het 
apparaat verschijnt in de lijst. 
 
Verschijnt de Slimme deurbel niet in de lijst? Let op de volgende 
zaken:  
 

- Uw smartphone of tablet dient met hetzelfde Wifi netwerk te 
zijn verbonden als de router waar u de kabel in heeft gestopt.    

- Zitten de draden goed in de Ethernet adapter? Let op dat alleen 
het uiteinde (de kern) van de draden in de adapter geplaatst 
moeten worden.  

- Hoort u een ‘’ding-dong’’ als u op de deurbelknop drukt? Hoort 
u geen ‘’ding-dong’’ dan heeft de deurbel geen stroom.  

 
Stap 5: Voer een naam in van het apparaat, bijvoorbeeld “Deurbel” 
en voer het standaard wachtwoord in: 123 . Druk vervolgens op 
opslaan, rechtsboven in.  
 
Stap 6: De Slimme deurbel met camera is geïnstalleerd en verschijnt 
in het start scherm. 
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2.2 Verbinding maken via Wifi  
Nadat de Slimme deurbel is verbonden met de Ethernetkabel en in 
de app zichtbaar is. Kunt u de 
Slimme Deurbel (indien 
gewenst) overschakelen naar 
een wifinetwerk.  
 
Volg hiervoor onderstaande 
stappen. 
 
Stap 1: Ga naar de instellingen 
van de Slimme deurbel. 
 
Stap 2: Ga naar 
‘’Netwerkinstellingen’’ 
 
Stap 3: Druk op Wifi en selecteer uw eigen wifinetwerk en vul uw 
eigen wachtwoord in van uw wifinetwerk.  
 
Stap 4: Staat er een vinkje bij uw wifinetwerk? Dan is uw slimme 
Deurbel met Wifi verbonden!   
 
Voor optimale wifi verbinding sluit de meegeleverde antenne aan op 
de kabelboom van de Slimme deurbel.  
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2.3 Slot en extra gong (losse deurbel) verbinden  
Indien u gebruikt maakt van een elektronisch slot (optioneel) kunt u 
de deurbel verbinden via de gele en paarse kabel.  

 
Onderstaand vindt u een overzicht van de technische specificaties 
voor een elektronische deuropener: 
  
Arbeidsstroom: ja 
Ruststroom: nee 
Deurbel levert stroom aan opener: nee 
Unlocktijd instelbaar: nee 
Aantal deuropeners mogelijk: 1 
Gebruik unlock module voor instellen unlock tijd en voor mogelijk 
maken ruststroom schakeling. 
 
Indien u gebruikt maakt van een gong, of andere deurbel kunt u deze 
verbinden met de grijs en witte kabel. 
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3. Monteren  
LET OP: Voordat u de Slimme deurbel monteert, adviseren we er 
eerst voor te zorgen dat de Slimme deurbel is verbonden met het 
internet.  
 
Stap 1: Draai de schroef los aan de onderkant van de slimme deurbel 
met de meegeleverde inbussleutel. Haal de slimme deurbel 
voorzichtig uit de regenkap, zorg ervoor dat u deurbel recht uit de 
regenkap haalt. Hierna kunt u de Slimme deurbel monteren.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.smarthomebeveiling.nl/support


 

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en oplossingen op www.smarthomebeveiling.nl/support 11 

4. Gebruik 
Hieronder geven wij een samenvattende toelichting over onze app. 
Een uitgebreide app handleiding is te vinden op onze website 
www.smarthomebeveiliging/support 
 
Live-weergave  
Druk op het weergavescherm van de Slimme deurbel met camera bij 
‘’Alle apparaten’’ op uw smartphone of tablet. U komt dan op het 
volgende scherm:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u uw smartphone/ of tablet kantelt dan ziet u de Live-weergave 
op het gehele scherm van uw smartphone of tablet. 
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De onderkant van het scherm geeft u toegang tot de belangrijkste 
functies: 
 

 
Het opnemen van live weergave 
te starten.  

 

Schakel tweerichting audio-
communicatie in of uit.  

 

Maak een screenshot van de 
huidige live-weergave.  
 

 
Geluid aan of uit te schakelen. 

 
Alarm/ Beveiliging modus 
Als u de Slimme deurbel met camera in de Alarm-modus wilt zetten, 

sluit u het Live-weergave scherm af en klikt u op ‘’Aan/Uit’’  .  
 
Er verschijnt dan een blauw huisje met een schild. Dan staat de 
beveiliging aan.  
 
 
 
Om ook daadwerkelijk meldingen te ontvangen als er een beweging 
wordt geconstateerd. Dient u naar de Instellingen te gaan > Alarm 
instellingen > Bewegingsdetectie aan te zetten. U kunt hier ook de 
gevoeligheid aanpassen van de Bewegingsdetectie.  
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Instellingen 
Indien u een melding wilt ontvangen als er iemand aanbelt dient u dit 
eerst in te stellen. Als u naar het ‘’Alle apparaten’’ scherm gaat kunt u 
onder de weergave scherm op ‘’Instelling’’ kiezen.  

 

 

 

 

 

 

Ga naar ‘’Alarm instellingen’’. 

- Activeer ‘’Ontvang een alarm’’ om berichten en notificaties via 
de Smart Home Beveiliging app te ontvangen.  

- Daarnaast kunt u een e-mailadres onder ‘’Alarm e-mail’’ 
toevoegen om meldingen binnen te krijgen inclusief een foto 
van de Slimme deurbel met camera wanneer het alarm wordt 
geactiveerd.  

- Ook kunt u de bewegingsdetectiefunctie van de Slimme deurbel 
met camera aan of uitschakelen.  

Wachtwoord veranderen 
U kunt het wachtwoord van de Slimme deurbel met camera 
veranderen bij het menu item ‘’Beveiliging instellingen’’. Hier kunt u 
uw wachtwoord veranderen van de Slimme deurbel met camera   

Geheugen kaart toevoegen 
De Slimme deurbel met camera wordt standaard geleverd met een 
geheugenkaart van 8GB. Wilt u liever meer opslag dan kunt u de SD 
kaart verwisselen. De Slimme deurbel biedt ondersteuning voor 
micro SD-kaarten van maximaal 64GB.  
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Resetten van de Slimme deurbel met camera   
Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact en de Slimme deurbel uit 
de regenkap door de schroef aan de onderkant los te maken. Gebruik 
hiervoor de meegeleverde inbussleutel. 
 
Stap 2: Houd met een vinger het knopje van diefstal alarm 
ingedrukt.  
 
Stap 3: Stop nu de stekker van de Slimme deurbel met 
camera in het stopcontact en laat de Slimme deurbel met 
camera opstarten. Dit duurt ongeveer 20 tot 30 seconden.  
 
Stap 4: Terwijl u het diefstal alarm ingedrukt houdt. Drukt 
u met een puntig voorwerp de resetknop voor 5 seconden 
ingedrukt. U hoort een bevestigingstoon. U kunt daarna 
de stekker eruit halen.  
 
Stap 5: Plaats de slimme deurbel terug in de regenkap en 
stop de stekker weer in het stopcontact. De Slimme 
deurbel met camera zal nu opnieuw opstarten, dit duurt 
ongeveer 20 tot 30 seconden. De Slimme deurbel met camera zal 
daarna een blijvende verbindingstoon afgeven. U kunt nu de Slimme 
deurbel met camera opnieuw instellen. 
  

http://www.smarthomebeveiling.nl/support


 

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en oplossingen op www.smarthomebeveiling.nl/support 15 

5. Extra Informatie  
 

- De slimme deurbel video laten opnemen kan door naar 
instellingen > Opname instellingen (instellingen) te gaan. In dit 
scherm kunt u de opname instellingen wijzigen zoals de duur 
van de opname als er een alarm afgaat en de SD geheugenkaart 
informatie bekijken. 
 

- Een duidelijke handleiding van onze app en alle functies is te 
vinden op onze website : 
www.smarthomebeveiliging.nl/support 
 

- Om de deurbel uit de regenkap te halen, draait u het schroefje 
aan de onderkant los met de meegeleverde inbussleutel en 
haalt u deze voorzichtig uit de regenkap.  

 
- Aan de achterkant van de deurbel zelf zit een diefstalknop. 

Zodra de Slimme deurbel met camera uit de kap wordt gehaald 
dan zal er een sirene klinken en ontvangt u een melding op uw 
smartphone of tablet. Dit is een diefstalbeveiliging. 

 
- Aan de achterkant van de Slimme deurbel met camera 

bevinden zich ook nog 2 gaten om de Slimme deurbel met 
camera met de meegeleverde schroeven te bevestigen. 

 
Heeft u nog verdere vragen over het gebruik van de Slimme deurbel 
met camera? Kijk dan eens op onze website 
www.smarthomebeveiliging.nl/support  
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6. Smart Home Beveiliging producten  
Naast de Slimme Deurbel hebben wij ook andere slimme 
beveiligingsproducten. U kunt deze producten eenvoudig met 
dezelfde “Smart Home Beveiliging” app gebruiken. 
 
Onze slimme alarmsystemen geven u en andere alarmmeldingen bij 
een bezoeker, inbraak of brand. Omstanders zullen worden 
afgeschrikt en bewijsmateriaal wordt verzameld.  U kunt uw 
beveiliging compleet maken met een slim alarmsysteem of 
buitencamera’s. 
 
Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze 
website: www.smarthomebeveiliging.nl  
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