
TYPE: MDL-35160/B

TOTALE VEILIGHEID
Zien wie er voor uw deur staat

Gebruiksaanwijzing
Digitale Deur Spion
deurvideo kit
MDL-35160/B
Voor deuren van                                 
40 tot 100mm dik
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INHOUD VERPAKKING:

ODigitale Deur Spion met 3,5"TFT scherm 
OCamera Lens (groothoek 120 graden) voorzien van messing ring
OExtra aluminium ring voor camera lens
O3 afstandsbussen, 28mm, 52mm en 69mm.
OBorgschroef
OTool voor vastdraaien afstandsbus

*Batterijen en SD geheugenkaart (max. 32Gb) niet meegeleverd

Verwijder eventueel de oude deurspion. Er is een gat van Ø14mm benodigd om 
de nieuwe deurspion te kunnen monteren. 

Draai de messing ring los van de camera. Steek de kabel van de camera door 
het bestaande of geboorde gat in de deur.

Steek het draadeind van de camera door de deur. Op de zwarte rand van de 
camera onder de messing ring is een markering aangebracht, deze dient naar 
onder te wijzen voor de juiste positionering.

Verwijder de folie van de bevestigingsbeugel van het dubbelzijdige tape van 3M.

Steek de juiste maat afstandsbus door de bevestigingsbeugel en steek de 
camera kabel door de afstandsbus. Draai de afstandsbus op het draadeind van 
de camera en positioneer de bevestigingsbeugel op de deur met flens voor de 
borgschroef aan de rechter zijde. Draai de afstandsbus vast eventueel gebruik 
makend van de tool. Plaats nu de gewenste ring op de camera.

Druk het aansluitkabeltje van de camera op de connector van de deur spion met 
de pijl dezelfde richting op als op de deur spion. Voor het loshalen van de 
connector dient men voorzichtig de doorzichtige plastic lip met het pijltje van de 
deur spion af te bewegen zodat de connector loskomt.

Plaats eerst de batterijen (niet meegeleverd) en eventueel de microSD kaart, 
max. 32Gb (niet meegeleverd) in de deur spion en schuif deze vervolgens op 
de bevestigingsbeugel met een beweging naar beneden.

De deur spion kan nu geborgd worden met de bijgeleverd schroef.

Controleer of de camera nog goed gepositioneerd is door op de spy-toets te 
drukken, is dit niet het geval stel dan de positie van de camera bij zodat deze 
het juiste beeld weergeeft.
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1.  BEELD OPROEPEN: Wanneer de spy toets wordt ingedrukt kunt u direct zien wie er aan de andere kant 
van de deur staat en beslissen of u wel of niet open doet.

2.  FOTO MAKEN: Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u een foto van 
de bezoeker maken door kort op de spy toets te drukken. Voor foto opname dient een micro SD 
geheugenkaart in de monitor aanwezig te zijn (niet meegeleverd) en de monitor dient in de (af fabriek) 
modus ‘foto’ te staan. De foto’s kunnen terug gekeken worden via het OSD menu. Lees hiervoor de 
instructie op pagina 5. 

3.  VIDEO MAKEN: Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u een video opname 
van de bezoeker maken door kort op de spy toets te drukken. Het beeld wordt, afhankelijk van de instelling, 
10, 20 of 30 seconden opgenomen. Voor video opname dient een micro SD geheugenkaart in de 
monitor aanwezig te zijn (niet meegeleverd) en de monitor in de modus ‘video’ te staan. De video’s 
kunnen terug gekeken worden via het OSD menu. Lees hiervoor de instructie op pagina 5. 

4.  BEELD INZOOMEN: Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u het beeld 
in- en uitzoomen met de toets aan de rechterzijde. Inzoomen is + (bovenzijde toets). Uitzoomen is – 
(onderzijde toets)

Toets -
(Omlaag in het menu)

Slot voor micro SD geheugenkaart 
(niet meegeleverd)

Spy toets AAN/UIT

3,5” TFT scherm
(Zien wie er voor 

de deur staat)

Toets +
(Kies functie in menu)

Menu toets
(Functies: Taal / Datum / 
Scherm uit / Modus / Display)

Compartiment voor 3 x AA batterij (niet meegeleverd) 

Slot voor micro SD geheugenkaart, max.32 Gb (niet meegeleverd)
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Functie omschrijving:

ODigitale Deur Spion met 3,5"TFT scherm
OVoor vervanging van een bestaande deur spion met diameter van 14 tot 22mm
O300K pixels sensor met zoom functie
OTFT scherm gaat automatisch in slaapstand na 10, 20 of 30 seconden
OBij gebruik van micro SD kaart opslaan van foto’s en korte video opnames mogelijk.
ODoormiddel van de +/- toets kan eenvoudig door de gemaakte foto’s worden gebladerd
O3 stuks AA baterijen waarmee het mogelijk is om tot ongeveer 1200 keer het beeld op te roepen  (afhankelijk 
van de gebruikte baterijen en functies)

*Batterijen en SD geheugenkaart (max. 32Gb) niet meegeleverd

Omschrijving toetsen:

Toets -
(Omlaag in het menu)

Spy toets AAN/UIT

Toets +
(Kies functie in menu)

Menu toets
(Functies: Taal / Datum / 
Scherm uit / Modus / Display)
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Menu instellingen:

OTaal (af fabriek in het Nederlands)

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets en 
blader naar de optie „language“ doormiddel van de + en - toets. Selecteer deze optie vervolgens door nogmaals 
op de menu toets te drukken. Selecteer nu de gewenste taal en bevestig dit door op de menu toets te drukken. 
Indien het menu al in het Nederlands staat ingesteld kunt u dit achterweg laten.

ODatum & Tijd

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. 
Selecteer de optie datum en druk op de menu toets. Stel nu de juiste datum in door gebruik te maken van de + 
en - toets. Elke keer wanneer de juiste waarde is ingesteld kan de volgende waarde worden ingesteld door 1x 
op de menu toets te drukken. Na de laatste waarde te hebben ingesteld zal dit worden bevestigd door nogmaals 
op de menu toets te drukken.

OAutomatisch scherm uit

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. 
Selecteer de optie automatisch scherm uit en druk op de menu toets. Selecteer ne de gewenste tijd wanneer het 
scherm weer moet uitschakelen, te kiezen zijn 10sec. 20sec. of 30sec.. het scherm zal na deze gekozen tijd 
weer in slaapstand terug keren. Kiest men de optie „uit“ dan zal het scherm niet automatisch in slaapstand terug 
keren en blijft het beeld aan, dit zal de batterij duur aanzienlijk doen verminderen. Bevestig de keuze door op de 
menu toets te drukken.

OFrequentie

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. 
Selecteer de optie frequentie en druk op de menu toets. Er is een keuze uit 50Hz en 60Hz. Indien het beeld in 
de modus 50Hz iets flikkert kan er voor de optie 60Hz gekozen worden. De flikkering wordt meestal door TL of 
anderszins aanwezige verlichting veroorzaakt. Kies de gewenste optie en bevestig met de menu toets.

OModus

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. 
Selecteer de optie Modus en druk op de menu toets. Er is een keuze tussen Foto of Video mogelijk, hiermee 
kan de optie foto snapshot of video opname worden ingesteld. Selecteer de optie welke gewenst en bevestig 
met de menu toets.

OOpnames

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. 
Selecteer de optie opnames en druk op de menu toets. Indien er een micro SD kaart is geplaatst en er foto’s e/o 
video’s zijn opgenomen kunnen deze worden bekeken doormiddel van de + en - toets. Om te stoppen met het 
bekijken van de opnames drukt men op de menu toets.
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