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INLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt.

Hartelijk dank dat u voor dit product gekozen heeft.
Dit pakket bestaat uit een lcd-monitor en een buitencamera.
Ze zijn eenvoudig te installeren en gemakkelijk in onderhoud.

1. Binnenunit 

2. Buitenunit

1. Antenne
2. Scherm
3. Omhoog-toets
4. Naar links-toets
5. Naar rechts-toets
6. Fototoets, OK-toets
7. Omlaag-toets
8. Intercomtoets, Terug-toets, Coderegis-

tratietoets

9. Intercom-led
10. Deur open-toets
11. Monitor-led
12. Monitortoets
13. Microfoon
14. USB-aansluiting
15. Aan-uittoets

1. Regenkap
2. Microfoon
3. Nachtzichtverlichting
4. Cameralens
5. Luidspreker
6. Naamplaatje
7. Belknop
8. Lichtgevoelige weerstand
9. Antenne
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3. Led-indicatoren

Intercom-led: de led-indicator brandt in de intercommodus.
Monitor-led: de led-indicator brandt rood en geel in de monitormodus.
Tijdens het laden brandt de led-indicator rood; wanneer geladen, dan brandt de led-
indicator groen.

INSTALLATIE

1. WAARSCHUWING

1. Lees deze instructies aandachtig door alvorens het product te installeren en te gebruiken.
2. Snij het netsnoer niet door om het te verlengen; het apparaat (trafo) werkt niet met een 
langer snoer. Sluit het apparaat niet aan op de netvoeding voor alle aansluitingen voltooid zijn.

2. Veiligheid bij het installeren

1. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het installeren van de producten.
 Als u afgeleid wordt, dan kunt u fouten maken.

2. Zorg dat u niet te ver hoeft te reiken tijdens het installeren. Zorg ervoor dat u te allen 
tijde stevig staat en uw evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u beter reageren bij onverwachte 
gebeurtenissen.

3. Dit product is geen speelgoed. Installeer het buiten het bereik van kinderen.

3. Veiligheid bij het gebruik

1. Gebruik geen elektrische apparaten in ontplofbare omgevingen, bijvoorbeeld bij 
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
 Elektrische apparaten kunnen vonken afgeven die een stof- of gasexplosie kunnen 
veroorzaken.

2. De in deze handleiding vermelde waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en instructies 
dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. Er wordt van uitgegaan dat de 
gebruiker begrijpt dat gezond verstand en voorzichtigheid elementen zijn die niet in dit 
product ingebouwd kunnen worden maar van de gebruiker zelf afhangen.

3. De in deze handleiding vermelde waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en instructies 
dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. Er wordt van uitgegaan dat de 
gebruiker begrijpt dat gezond verstand en voorzichtigheid elementen zijn die niet in dit 
product ingebouwd kunnen worden maar van de gebruiker zelf afhangen.

4. Gebruik het netsnoer op een verantwoorde manier. Trek nooit aan het snoer om de 
stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe 
randen en bewegende elementen. Beschadigde of verwarde snoeren vergroten het risico op 
elektrische schokken.

5. De adapter moet in het stopcontact passen. Modificeer nooit en op geen enkele manier 
de stekker. Het gebruik van een niet-gemodificeerde stekker en een passend stopcontact 
beperkt het risico op elektrische schokken.
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Installatie

Kies voor het monteren van de buitencamera een droge plek. Het is belangrijk dat de camera 
en de elektronica niet nat worden. De buitencamera dient bij voorkeur op een hoogte tussen 
de 1,45 en de 1,50 meter gemonteerd te worden.

Aansluitschema
 

Buitencamera

Voeding

2 draden
2 draden

Slot
Voeding Buitencamera Binnenmonitor

Voeding

2 draden

Verlengantenne
(bijgeleverd)

Gelijkstroomvoeding

2 draden

Voeding
Slot

*
*

*
* * (niet bijgeleverd)

Buitencamera

Voeding

2 draden
2 draden

Slot
Voeding Buitencamera Binnenmonitor

Voeding

2 draden

Verlengantenne
(bijgeleverd)

Gelijkstroomvoeding

2 draden

Voeding
Slot

*
*

*
* * (niet bijgeleverd)

Buitencamera

Voeding

2 draden
2 draden

Slot
Voeding Buitencamera Binnenmonitor

Voeding

2 draden

Verlengantenne
(bijgeleverd)

Gelijkstroomvoeding

2 draden

Voeding
Slot

*
*

*
* * (niet bijgeleverd)

DC Power

Outdoor-camera

Extension cable

2 wire

Lock
(excluded)  Power

(excluded) 

OR
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Opmerking: Als de buitenunit gemonteerd is aan een dikkere muur waardoor het signaal belemmerd wordt, 
verleng dan de ingebouwde antenne met de bijgeleverd verlengantenne.

Opladen van de batterijen

Als u de buitencamera gebruikt op batterijvoeding, dan moet u de batterij opladen via de 
binnenunit.

- Haal de buitencamera van het beschermplaatje.
- Verwijder de 6 schroeven van het klepje van de batterij die opgeladen 

moet worden.
- Plaats de opgeladen batterij die uit de binnenunit komt.

- Plaats de op te laden batterij in de binnenunit.
- Sluit de binnenunit aan op het elektriciteitsnet met de bijgeleverde 

voedingsadapter.
- Laadtijd: circa 5 uur.

Coderegistratie

1. Houd in de monitormodus de toets          gedurende 3 seconden ingedrukt; de interface verschijnt.
2. Druk op de belknop om de buitencamera in te schakelen.
3. Houd de belknop van de buitencamera gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. Als het registreren gelukt is, dan verschijnt het symbool            .
5. Als het registreren mislukt is, dan wordt het symbool          weergegeven en moet opnieuw 
geregistreerd worden.

Schermsymbolen

Monitorindicator Volume-indicator

Signaalindicator Batterijindicator van 
de binnenmonitor

Intercomindicator Batterijindicator van 
de buitencamera

Belindicator

1. Maken van een foto:
1. Als een bezoeker op de belknop van de buitencamera drukt, dan wordt een foto gemaakt.
2. Druk in de monitormodus of intercommodus op de toets        om een foto te maken.

2. Weergeven van een foto:
Druk in de monitormodus op de toets        of        om een foto weer te geven.
 
1. Druk op de toets        om naar het scherm om te verwijderen te gaan. Druk op de toets        
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om te bevestigen.
2. Druk op de toets       om af te sluiten. 

3. Instellen van de beltoon:
Druk in de monitormodus op de toets        of          om de beltoon te selecteren.

4. Instellen van het belvolume:
Druk in de intercommodus op de toets       of          om het belvolume in te stellen.

5. Instellen van de helderheid:
Druk in de intercommodus op de toets       of       om de helderheid in te stellen.

6. Instellen van de datum / tijd:
1. Houd in de monitormodus de toets       gedurende 3 seconden ingedrukt om naar het 
instellen van de tijd te gaan.
2. Druk op de toets       of       om een item te selecteren.
3. Druk op de toets       of       om in te stellen.
4. Druk op de toets       om te bevestigen en af te sluiten.

7. Intercom:
Als een bezoeker op de belknop van de buitencamera drukt, dan laat de binnenmonitor een 

beltoon horen en wordt het scherm van de monitor geactiveerd. Op het scherm 
van de binnenmonitor verschijnt automatisch een foto van de bezoeker. Druk op 
de toets       om met de bezoeker te praten. Druk nogmaals op de toets       . Het 
scherm schakelt naar de monitormodus.

8. Monitor:
 De monitorfunctie is niet beschikbaar als de buitenunit op batterijen gevoed 
wordt.

9. Openen van de deur:
Als u gecontroleerd heeft wie aan de deur staat, druk dan op de Deur open-toets 
om de deur te openen voor de bezoeker.

Specificaties

Algemeen Bedrijfsfrequenties 2400 tot 2483,5 MHz

Transmissiesnelheden 15 tot 25 fps (enkel bij 
effectieve afstand)

Effectief bereik zonder 
obstakels

120 m

Maximaal radiofrequent 
vermogen uitgezonden

9,23 tot 12,71 mW

Ontvanggevoeligheid -85 dBm
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Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

Bedrijfsvochtigheid ≤ 85% relatieve vochtigheid

Buitencamera Beeldsensortype CMOS

Kijkhoek 45°

Voedingsspanning DC 5V, 1A (batterij: 3,7 V / 
1500 mAH)

Stroomverbruik 300 ±50 mA

Laadtijd circa 5 uur

Binnenmonitor Schermformaat 3,5 inch (diagonaal)

Resolutie 320 x 240 (RGB)

Voedingsspanning DC 5V, 1A (batterij: 3,7 V / 
1500 mAH)

Stroomverbruik 350 ±50 mA

Laadtijd circa 5 uur

Afbeeldingsindeling JPEG

ACTIVERING VAN UW WAARBORG

Om uw waarborg te activeren, vul het online fomulier in op www.chacon.be/warranty

Le soussigné, Chacon, déclare que l’équipement radioélectrique du type WLVDP-B01 est conforme à la Directive 2014/53/UE.Le texte complet 
de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : www.chacon.be-support-téléchargements

Si la caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparée, elle doit être éliminée conformément aux réglementations en vigueur. 
Élimination des piles et des accumulateurs usagés :
Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et les accumulateurs usagés (en vertu du décret relatifs aux piles et aux accumulateurs). L'élimination 
des piles et accumulateurs usagés dans les déchets ménagers est interdite !  Les piles/accumulateurs contenant des substances dangereuses sont 
identi�és par un symbole sur le côté. Ces symboles indiquent qu’il est interdit d’éliminer ces piles/accumulateurs dans les déchets ménagers. Les 
abréviations des métaux lourds concernés sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rapporter les piles et les 
accumulateurs usagés aux points de collecte désignés de votre localité ou dans tous les magasins qui vendent des piles ou des accumulateurs. 
En suivant ces instructions, vous respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de notre environnement !

Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur WLVDP-B01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.be-support-downloads

Als het camerasysteem niet langer functioneert of niet meer kan worden gerepareerd, moet het volgens de geldende wetgeving worden 
verwijderd. Verwijderen van lege batterijen/accu's:
De wet (batterijverordening) schrijft voor dat alle lege batterijen en accu's moeten worden ingeleverd. Het weggooien van lege 
batterijen/accu's bij het gewone huishoudelijke afval is verboden!  Batterijen/accu's die gevaarlijke sto�en bevatten zijn op de zijkant voorzien 
van symbolen. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's bij het huishoudelijke afval te gooien. De afkortingen van 
de respectieve zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's, die niet langer kunnen worden 
opgeladen, bij de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw gemeente, winkel of andere verkooppunten van batterijen inleveren. Door deze 
instructies na te leven voldoet u aan de wettelijke vereisten en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

Por la presente, Chacon, declara que el tipo de equipo radioeléctrico WLVDP-B01 es conforme con le Directiva 2014/53/UE.El texto completo de 
la declaración UE de conformidad esta disponible en la dirección internet siguiente : www.chacon.be-soporte-descarga

Si el sistema de la cámara ya no funcionara o no pudiera ser reparado, deberá desecharse de conformidad con la normativa vigente. Eliminación 
de baterías/acumuladores usados:
La ley (reglamento sobre baterías) obliga a devolver todas las baterías y todos los acumuladores usados. Eliminar las baterías o los acumuladores 
usados junto con los residuos domésticos está terminantemente prohibido.  Las baterías o los acumuladores que contienen sustancias peligrosas 
están identi�cados con los símbolos pertinentes en el lateral. Estos símbolos indican que está prohibido desechar estas baterías o estos 
acumuladores junto con los residuos domésticos. Las abreviaturas de los metales pesados correspondientes son: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= 
plomo. Es posible devolver las baterías y los acumuladores usados que ya no pueden volver a cargarse en los puntos de recogida previstos para 
este efecto en su localidad, en puntos de distribución o en cualquier otro lugar donde se vendan baterías o acumuladores. La observancia de estas 
instrucciones le permitirá cumplir con los requisitos legales y contribuir con la protección de nuestro medio ambiente.

O abaixo assinado, Chacon, declara que o presente tipo de equipamento de rádio WLVDP-B01 está em conformidade com a Diretiva 
2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: 
www.chacon.be-suporte-download

Se o sistema de câmaras deixar de funcionar ou não tiver reparação, tem de ser eliminado de acordo com as regulamentações legais 
válidas. Eliminação de baterias/acumuladores usados:
Por lei, é obrigado a devolver todas as baterias e acumuladores usados. A eliminação de baterias/acumuladores usados com o lixo 
doméstico é proibida!  As baterias/acumuladores que contêm substâncias perigosas estão marcados com os símbolos na parte lateral. 
Estes símbolos indicam que é proibido eliminar estas baterias/acumuladores juntamente com o lixo doméstico. As abreviaturas para os 
respetivos metais pesados são: Cd= cádmio, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. Pode devolver as baterias e acumuladores usados que já não 
podem ser carregados nos pontos de recolha designados na sua comunidade, lojas ou em qualquer local que venda baterias ou 
acumuladores. Cumprir estas instruções irá permitir corresponder aos requisitos legais e contribuir para a proteção do nosso ambiente!

Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WLVDP-B01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità� UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chacon.be-support-downloads

Se l'impianto della videocamera non funziona più o non può più essere riparato, deve essere smaltito in base alle normative vigenti. 
Smaltimento di batterie/accumulatori esausti:
La legge (ordinanza sulle batterie) prevede di rendere tutte le batterie e gli accumulatori esausti. È vietato smaltire le batterie/accumulatori 
con i ri�uti domestici!  Le batterie e gli accumulatori che contengono sostanze pericolose sono contrassegnati con dei simboli sul lato. Tali 
simboli indicano il divieto di smaltire le batterie e gli accumulatori con i ri�uti domestici. Abbreviazioni dei metalli pesanti: Cd=cadmio, 
Hg=mercurio, Pb=piombo. È possibile rendere le batterie e gli accumulatori esausti presso i punti di raccolta presenti sul territorio, negozi o 
in qualsiasi altro luogo in cui tali prodotti vengono venduti. Seguendo queste istruzioni, opererete nel pieno rispetto della legge e darete il 
vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente!

Hereby, Chacon, declares that the radio equipment type WLVDP-B01 is in compliance with the Directive 2014/53/EU.The full test of the EU 
declaration of conformity is available at the following Internet address: www.chacon.be-sup-port-downloads

If the camera system no longer functions or can no longer be repaired, it must be disposed of according to the valid statutory regulations. 
Disposal of spent batteries/accumulators:
You are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries and accumulators. Disposing of spent batteries/accumulators with 
common household waste is prohibited!  Batteries/accumulators that contain hazardous substances are marked with the symbols on the 
side. These symbols indicate that it is prohibited to dispose of these batteries/accumulators in the household waste. The abbreviations for the 
respective heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead. You can return spent batteries and accumulators that can no longer be 
charged to the designated collection points in your community, outlets or wherever batteries or accumulators are sold. Following these 
instructions will allow you to ful�ll the legal requirements and contribute to the protection of our environment!

Hotline

BE + 32  900 51 100   (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12   (Prix communication nationale)

ES + 34 914 816 397   (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 300 506 239   (Preço Comunicação Nacional)

www.chacon.be
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