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Voorwaarde:
√ Uw smartphone of tablet moet verbonden zijn met uw Wifi-netwerk

dbell app maakt gebruik van geluidsgolven om versleutelde Wi-Fi-info naar uw 
dbell te verzenden

Volg enkele eenvoudige stappen voor een succesvolle installatie:
- Houd de smartphone/tablet dicht bij de dbell (maximaal 1 meter)
- iPhone-beltoon /mute (links bovenin van de telefoon) wordt omgezet om te 
bellen (er wordt geen rode stip weergegeven)
- Gebruik uw smartphone niet tijdens het installeren van dbell dit stoort het 
installatie proces 
 Als u een alarmnummer moet bellen, verlaat u de installatie.
- Koppel de headset los voordat u met instellen begint
- Setup moet in een rustige omgeving worden uitgevoerd

 √

DBELL AANSLUITEN
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STEP
3

STEP
3

3. Start de dbell HD Live app

Heeft u geen internetverbinding? Verbind uw smartphone of tablet dan 

opnieuw met uw wifi-netwerk.

DBELL INSTELLEN
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Gefeliciteerd...

U heeft dbell succesvol gekoppeld.

Druk op het oog-icoon  om uw dbell-camera te testen
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STEP
1a

Start dbell HD Live app

1. Druk op ‘Add Device’

2. Druk op ‘LAN search’

3. Druk op ‘Refresh’ if search fails

4. Druk ‘Eye symbol’’

5. Als dbell al eerder is ingesteld voer dan het wachtwoord in die u heeft aangemaakt, 
is dit de eerste keer dan kunt u deze stap overslaan

6. Druk ‘Done’

Verbind dbell met uw Network
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STEP
1a

7. Druk op ‘Setup’

8. Druk op ‘Wi-Fi setting’

9. Druk op ‘Manage Wi-Fi Network’

10. Selecteer het ‘Wi-Fi name’

11. Geef u ‘Wi-Fi password’

12. Druk ‘Done’

dbell verandert nu van netwerk, dbell controleert uw WiFi verbinding de status 
gaat veranderen van disconnect naar online. Als dbell langer dan 2 minuten 
offline blijft is het WiFi wachtwoord onjuist ingegeven. Sluit dbell opnieuw 
met een netwerkkabel aan op uw router en herhaal vanaf stap 7

dbell gebruiken via WiFi netwerk
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dbell gebruiken via WiFi netwerk



1.1 Verwijder de bestaande (oude) deurbel
1.2 Koppel de laagspanningsdraden los van de oude deurbel.

STEP
1

Verwijder de bestaande (oude)
deurbel en ontkoppel de kabels

 Controleer het vermogen van de bestaande transformator. De dbell vereist een  
 transformator van minimaal 16 V, 10 W

OUDE DEURBEL VERWIJDEREN
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4.1 Schuif de deurbel van boven naar beneden op de beugel

STEP
4

STEP
5

DBELL MONTEREN
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5.1 Monteer de veiligheidsschroef aan de onderkant van de montagebeugel.

Draai de borgschroef NIET te strak vast

STEP
5

DBELL MONTEREN
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De dbell-binnenbel is een plug-n-play-apparaat
Steek de binnenbel in een stopcontact en hij werkt.

   dbell binnenbel     dbell binnenbel met ingebouwde router /repeater 
            (Optioneel)

STEP
7

  De binnenbel is standaard gesynchroniseerd met de dbell

DBELL-BINNENBEL INSTALLEREN
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