
Scan the QR code with the EZVIZ App 
to add the device to your account.

Please keep it for further reference. 

102025529，C
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Inhoud van de verpakking

Voedingspen voor deurbelspeaker 
(x1) Transformator (x1)

Montagestuk (x1) Snelstartgids (x1)

Wat heeft u nodig voor installatie
Platte schroevendraaier
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Algemeen

LED-
indicator

LuidsprekerAntenne

Resettoets

QR-code

Voeding

Belspeaker
Naam Omschrijving
Antenne Verbetert de overdracht van het draadloze 

netwerksignaal tussen de gong en andere draadloze 
netwerkterminals.

LED-indicator • Constant rood: De gong wordt opgestart.
• Knippert langzaam rood: Wi-Fi-verbinding is 

mislukt.
• Constant blauw: Belspeaker werkt correct.
• Snel blauw knipperend: Belspeaker is gereed voor 

verbinding met wifi.
Resettoets Houd 5 seconden ingedrukt om te herstarten, waarna 

alle parameters naar de standaardwaarden worden 
teruggezet.

QR-code Scan de QR-code met de EZVIZ-app om het apparaat 
toe te voegen aan uw account. Bewaar deze voor 
toekomstig gebruik. 

Voeding 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz

Het uiterlijk van de belspeaker is onder voorbehoud van degene die 
u feitelijk hebt gekocht. 
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Zo werkt het systeem

Het systeem bestaat uit 2 delen. Een daarvan is de deurbel bij uw 
voordeur. De andere is de wifi-belspeaker die is aangesloten op een 
stopcontact binnenshuis. De deurbel wordt voorzien van stroom door 
bestaande deurbelbedrading. 

De belspeaker zou moeten werken met de EZVIZ-deurbel. Log in 
op de EZVIZ-app voor verdere instructies. 

De EZVIZ-app downloaden

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Zoek naar “EZVIZ” in App Store of Google PlayTM.
3. Download en installeer de EZVIZ-app.
4. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

Installatie

Stap 1: Haal de stroom van de zekeringkast.
Omdat u met hoogspanningselektriciteit werkt, moet u eerst de 
hoofdschakelaar op uw zekeringkast of stroomverdeler uitschakelen.
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Stap 2: Zoek uw bestaande deurbeltransformator.
Voor de goede werking van de EZVIZ-deurbel is 12 V wisselstroom 
vereist. Controleer of uw huidige deurbeltransformator aan deze 
eis voldoet. Zo niet, vervang dan de huidige trafo door de trafo in de 
verpakking.

Schakel een bevoegde elektricien in als u hulp nodig hebt bij dit 
proces of als u in een land woont waar het niet is toegestaan zelf 
aanpassingen aan uw zekeringkast of consumenteneenheid te 
verrichten.

1. Uw transformator bevindt zich waarschijnlijk in uw zekeringkast of 
stroomverdeler. Zo niet, kijk dan op andere plaatsen waar elektrische 
componenten zijn geïnstalleerd.

Stap 3: Sluit uw transformator aan.
1. Installeer het montagestuk (meegeleverd) op uw nieuwe 

transformator.
2. Haal de 4 draden van uw bestaande transformator los en verwijder 

deze uit uw zekeringkast of andere installatielocatie.
3. Sluit deze 4 draden aan op uw nieuwe transformator en zorg ervoor 

dat u de hoofd- en secundaire draden niet verwisselt.
4. Steek elk van de uiteinden van de draden in een klemaansluiting en 

draai de verbindingen vast met een schroevendraaier.
5. Zorg dat elke draad goed is vastgeklemd voor een degelijke verbinding.

                                     

Naar uw EZVIZ-deurbel 
(0, 12 V)

Stroomingang 
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Dit hergebruikt die netsnoeren om 12 volt stroom naar uw deurbel 
te voeren. De resulterende installatie zou er ongeveer hetzelfde uit 
moeten zien als in het diagram hieronder.

In: 230 VAC 12 VAC naar deurbel

Uit: 12 VAC

Stap 4: Installeer uw EZVIZ-deurbel.

De belspeaker zou moeten werken met de EZVIZ-deurbel.  
Als u een ander type deurbel hebt geïnstalleerd, verwijder 
deze dan en installeer de EZVIZ-deurbel. 

1. Schroef uw bestaande deurbel van de muur en haal de bedrading 
los.

2. Installeer uw EZVIZ-deurbel. Raadpleeg de snelstartgids van de 
deurbel voor meer informatie.

3. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de deurbel aan uw  
EZVIZ-account toe te voegen en kies het juiste belspeakertype  
in de interface voor deurbelinstellingen.

Hoe kiest u het juiste belspeakertype?
Kies hetzelfde belspeakertype als die op het productlabel. 
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Stap 5: Installeer de belspeaker.
1. Zoek een locatie tussen uw wifi-router en uw deurbel.
2. Steek de belspeaker in een stopcontact. Wanneer de led snel blauw 

knippert, is het gereed voor verbinding met wifi.

Voedingsuitgang
LED-indicator

Kies een stopcontact op een centraal punt in uw huis, zodat u 
duidelijk uw deurbel kunt horen.

Stap 6: Schakel de stroomonderbreker weer in.
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Installatie
1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Tik in het hoofdscherm op “+” in de rechterbovenhoek om naar de 

interface QR-code scannen te gaan.

3. Scan de QR-code op de omslag van deze snelstartgids of op  
de behuizing van de belspeaker.

4. Tik op Next (Volgende) om de belspeaker aan de EZVIZ-app  
toe te voegen.

5. Tik op Next (Volgende) om naar de interface Link to the bell 
(Koppeling naar de bel) te gaan.

6. Zet Link to the chime (Koppeling naar de belspeaker) van uw 
deurbel aan.

7. Voer de EZVIZ-appwizard uit om de WiFi-configuratie te voltooien.
Aan de deurbel koppelen verlengt de stand-by-tijd van uw 
deurbel en verbetert de reactietijd.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE
De frequentiebanden en de nominale limieten van het uitgezonden 
vermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op dit 
radioapparaat zijn de volgende:

Band 2,4 GHz wifi
Frequentie Van 2,412 GHz tot 2,472 GHz
Vermogenstransmissie (EIRP) 100 mW
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Probleemoplossing

1 Waarom reageert de belspeaker in mijn huis traag of werkt hij 
helemaal niet?
Controleer de volgende details.
1. Selecteer het juiste belspeakertype (hetzelfde als op het 

productlabel) in de interface voor deurbelinstellingen in 
de EZVIZ-app.

2. Uw deurbel bevat een energiecel die mogelijk moet 
worden opgeladen voor het eerste gebruik. Als u het 
installatieproces hebt voltooid en uw deurbel niet lijkt  
te werken, geef deze dan 10 minuten tot 3 uur om op te 
laden en probeer het opnieuw.

2 Ik kan mijn belspeaker niet verbinden met wifi.
1. Zorg dat uw belspeaker niet wordt geblokkeerd door een 

firewall of beperkingen in uw netwerk.
2. Verbind niet te veel apparaten met de router.
3. Zorg ervoor dat de statische IP-instelling is uitgeschakeld 

en dat de router het IP-adres naar uw apparaat kan 
versturen (DHCP is ingeschakeld).

3 Mijn deurbel gaat vaak offline.
1. Zorg dat de deurbel een sterk en stabiel wifi-signaal 

ontvangt. Als u denkt dat een zwak wifi-signaal uw probleem 
veroorzaakt, probeer dan uw wifi-router dichter bij uw deurbel 
te plaatsen of voeg een belspeaker toe om wifi te versterken.

2. Zorg dat uw router en internet werken.
3. De deurbel heeft een uploadsnelheid van ten minste 2 Mbps 

nodig. Zorg dat de bandbreedte van het netwerk voldoende is 
en dat er niet teveel apparaten met de router zijn verbonden.

4. Als het probleem niet is verholpen met alle bovenstaande 
technieken, verwijder dan het apparaat uit uw EZVIZ-account, 
stel het opnieuw in en voeg het weer toe.
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4 Ik kan mijn deurbel niet aan mijn geluidssignaalgever koppelen.
Netwerkverbindingstype 1
1. Als u uw geluidssignaalgever tussen uw deurbel en de router hebt 

geïnstalleerd, zoals in onderstaande afbeelding.
De router en de deurbel moeten voor optimale werking zo dicht 
mogelijk bij elkaar worden gemonteerd en de afstand mag niet 
langer zijn dan 3 meter (10 ft).

Deurbel  
buiten

Geluidssignaalgever 
binnen

Router  
binnen

3m

Netwerkverbindingstype 2
2. Als u de installatie van uw geluidssignaalgever dichtbij de router en 

ver van uw deurbel hebt gemonteerd, zoals in de afbeelding hieronder.
De router en de deurbel moeten voor optimale werking zo dicht 
mogelijk bij elkaar worden gemonteerd.

Deurbel  
buiten

Router  
binnen

Geluidssignaalgever 
binnen




