TrueGuard videodørtelefon VDP
Med TrueGuard videodørtelefonen får du en opringning (ligesom et helt almindeligt opkald) på din smarttelefon
(IOS/Android) når der ringes på videodørtelefonen. Dermed kan du se hvem der er foran din hoveddør. Du kan se
dem live og evt. snakke med dem. Du kan ligeledes via TrueConnect APP’en se live fra videodørtelefonen uanset
hvor du befinder dig.
Har du TrueGuard SmartHome alarmen med indbygget skærm vil skærmen, med det sammen der ringes på, vise
et billede fra dørtelefonen.

Oversigt over videodørtelefon
1. Kamera linse
2. Hvidt LED lys til nattelys
3. LED Indikator
4. Ringe knap
5. Bund skrue
6. Jumper – MÅ IKKE ÆNDRES
7. Til strømforsyning
8. Benyttes ikke
9. Benyttes ikke
10. Til strømforsyning

TrueGuard videodørtelefon VDP
Strømforsyning
Videodørtelefonen skal forsynes med 12-24 V AC eller
DC.
Der medfølger en strømforsyning på 12 V DC.
Monter den ene ledning på termin 7 og den anden på
termin 10 (se forgående side). Der er underordnet
hvilken ledning, der monteres på hvilken terminal.

Montering
Løsn bundskruen (5) (se forrige side), for at skille og tage videodørtelefonen af beslaget. Skru skruen i igen ved montage.
Umbraco nøgle medfølger.

Videodørtelefonen kan monteres udendørs.
Kamera linsen er på 134 Graders vidvinkel og kan dermed se meget bredt.
1. Først monteres beslaget på væggen med ledningerne gemt væk.
2. Herefter sættes selve videodørtelefonen på og bundskruen skrues i for at fastgøre videodørtelefonen.
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LED indikator
Videodørtelefonen har en to-farvet LED indiokator (3) (se side 1) ved ringetrykket. Den viser status på
videodørtelefonen.

Farve

Blå

Orange

Betydning
Blink hvert 3. Sekund

Videodørtelefon ved at blive opsat med
wifi.

Spinder rundt

Ringetryk aktiveret, venter på svar

Tænd fast

Videodørtelefon laver video/lyd.

Tændt i 3 sekunder

Videodørtelefon ved at varme op – snart
klar.

Blink hvert 3. sekund

Kan ikke forbinde til wifi*

Blink hvert sekund

Kan ikke forbinde til TrueConnect server.

3 blink og tændt i 6
sekunder.

Videodørtelefonen er nulstillet til
fabriksindstillinger.

*Note: Det tager ca. 1-2 minutter for videodørtelefonen at forbinde til wifi under opstart.
Opsætning af TrueGuard videodørtelefon
Da videodørtelefonen opsættes via TrueConnect appen er det vigtigt at du har en TrueConnect konto til din
TrueGuard alarm allerede.
1. Sikre at der er strøm på videodørtelefonen.
2. Vent til LED indikatoren blinker blåt hvert 3. sekund – den vil blinke orange under opstart.
3. Tag din telefon og åben APPen TrueConnect og login med dine login oplysninger.
4. Vælg ’Kamera’ fanen i bunden – nummer 2 til højre.
5. Vælg ’IP kamera & Dørtelefonen’-sektionen.
6. Tryk på ’+’ – og følg guiden på telefonen.
7. Efter opsætning: Genstart/sluk og tænd videodørtelefonen hvorefter den vil kobles op på dit wifi.
8. I Appen kan du nu se live billeder fra videodørtelefonen i fanen ’Kamera’.
9. Når der ringes på dørtelefonen, vil din telefon blive ringet op som ved et normalt opkald – og du kan nu tale
med vedkommende uden for døren.
Nulstilling
Sådan nulstiller du videodørtelefonen:
1. Sluk videodørtelefonen.
2. Tryk og hold ringetrykket inde imens du tilslutter strøm igen. Trykket skal holdes inde i 30 sekunder hvor
LED indikatoren vil lyse fast orange.
3. Herefter er videotelefonen nulstillet.
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Se også youtube videoer – søg efter TrueGuard på Youtube.com
Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/

YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew
NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på
www.TrueGuard.dk

