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FAQ

Q1: Vil Smartbel fungere, hvis der er strømafbrydelse?

A: Ja. Takket være det indbyggede batteri vil Smartbel fungere 
normalt, hvis der er strømafbrydelse i op til 16 timer.

Q2: Jeg kan ikke høre Smartbel ringe når "dørklokke"-tilstand 
er aktiveret

A: Slå lydstyrke kontakten til den "High" eller flyt Smartbel til et sted, 
hvor den kan høres.

Q3: Jeg oplever signalstyrke problemer

A1: Du er højst sandsynlig i et område med svagt signal. Undersøg 
venligst dækningen for dit område.

A2: Prøv at placere Smartbel et andet sted og kør 
før-installationskontrollen.

Hvis du stadig har signalstyrkeproblemer, kan en ekstra intern eller 
ekstern antenne være påkrævet. For yderligere oplysninger 
henvises til forbedring af signalstyrke og ekstraudstyr.

Q4: Jeg er bekymret for, at dørklokken vil blive beskadiget ved 
at være udenfor hele året

A: Dørklokkehuset er fremstillet af hårdt slagfast materiale og er 
vandtæt. 

Det anbefales dog stadig at dørklokkehuset undersøges og renses 
regelmæssigt.

Rens kun med en våd klud og undgå kemiske rensemidler. 

Introduktion

Tillykke med dit køb af Smartbel! Den mest avancerede, 
funktionsmættede, globale intercom, der kan købes. Smartbel gør 
det muligt at tale med dem, der kommer til din hoveddør på alle 
tidspunkter.

Hvad er nyt?

• En ny mp3-chip giver 12 højkvalitets mp3-filer at vælge imellem 
• Ny højttaler for bedre lyd
• Digital volume-konttol – 10 step op eller ned
• Støj- og ekko-dømpende software, som giver den bedst mulige lyd
 
Indarbejdelsen af specialiseret (GSM) teknologi i designet af 
Smartbel giver dig mulighed for nemt og bekvemt at besvare og 
kommunikere med enhver besøgende ved din dør fra din fastnet- 
eller mobiltelefon overalt i verden.
 
Uanset om du er på ferie, eller ude af huset om dagen, kan du altid 
tage imod ved døren, hvor Smartbel er installeret. 

Gå aldrig glip af en pakke eller levering!

Derudover tilbyder Smartbel mange unikke sikkerhedsfunktioner. 
Fungerer som et værn mod indbrudstyve. Du kan tale til personen 
ved hoveddøren, uden at åbne døren. 

Du kan også bruge den til at svare og give slægtninges besøgende 
tryghed på afstand. 

Vær omhyggelig med at følge opsætnings- og 
installationsvejledning, så du kan nyde alle de fordele og fornyelser 
Smartbel har at tilbyde.
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Vigtige mikro SIM-kort informationer
(Læs før brug)

Et aktiveret mikro SIM-kort med taletid er nødvendigt for at kunne 
bruge Smartbel.

Du skal selv anskaffe dig et mikro-simkort. Dette kan være 
"taletidskort" eller abonnements-baseret, valget er dit.

Aktiver venligst dit mikro SIM-kort som instrueret af mikro SIM-kort 
leverandøren. Måske skal du bruge en anden mobil-telefon til at 
aktivere SIM-kortet, eller du kan bede forhandleren om at gøre det 
for dig.
 
Du skal installere dit mikro SIM-kort som beskrevet på side 35 og 
sørg for, at det er sat korrekt i. 
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Tips og tricks

Placering af Smartbel-enheden

Montering tæt på ydersiden af bygningen og nær vinduer kan ofte 
forbedre modtagelse.  At placere Smartbel højere kan også forbedre 
signalstyrken. 

Signalstyrke forbedring - Svagt til meget svage signalområder

En ekstern antenne kan forbedre modtagelsen for svage til meget 
svage signaler. Den anbefalede placering er på en udvendig mur, så 
højt op som muligt. Velegnet til udendørs og indendørs brug (Se 
eks. side 31)

Forbedring af signal – svagt til meget svagt signalområde

En ekstern antenne kan forbedre modtagelsen af signal i svage eller 
meget svage dækningsområde. Det anbefales at montere antenne 
på en ydermur, så højt som muligt. Antenne skal være beregnet til 
både indendørs og udendørs montering. (Se eks. side 31)

NB: Vær venlig at tage alle de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, hvis der arbejdes i højder.
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Vælg en anden melodi på Smartbel 

Tryk på noden for at ændre melodier på Smartbel. Hvert tryk vil rykke til 
den næste melodi.

Slå melodierne fra på Smartbel

Tryk på mute (melodi fra) 

Tryk og hold melodiknappen nede i mindst 2 sekunder, indtil LED-lyset 
slukkes. 

Nu er Smartbel tavs (mute)

Send SMS for at sætte Smartbel på mute: 

Send SMS tekst (små bogstaver): @muteon til dit Smartbel-nummer

LED-lampen blinker så tre gange og slukker derefter. 

Sæt tilbage til standard (med melodi):

Send SMS tekst (små bogstaver): @muteoff til dit Smartbel-nummer

LED-lampen vil tænde.

Hvis du vil ændre på lydstyrken på Smarbel, så er 
der mulighed bagpå.

Tryk minus for at skrue ned og plus for at skrue op. 

Der er 10 trin op og 10 trin ned. 
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Komponent poser

Væg-bøsning (x2)
10 stk. dobbeltklæbende 
tapestrimler til indendørs 
USB til mini USB kabel
Rawlplugs (x5) 

1.
2.

3.
4.

2 3

4 5

6 7 8

Komponent 
pose 1

Komponent 
pose 2

Komponent 
pose 3

31

Særlige funktioner

Tal med en person udenfor:

 
 

          

         TRYK: 1

Tal med en person indenfor:

 

          
         TRYK: 2
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Kontrol af status for Smartbel

Status angiver de aktuelle indstillinger og signalstyrken af Smartbel.

Hvordan kontrollerer jeg status?

For at tjekke status for Smartbel send SMS med tekst (små 
bogstaver): 

@status til dit Smartbel-nummer. 

Dette vil sende en SMS-besked til din Smartbel.

Smartbel vil automatisk tilbagesende en bekræftelses-SMS, der 
bekræfter både status og signalstyrke, f.eks:

SMARTBEL: til, Signal: 25/28 stærk :-D

NB: Alle SMS-beskeder og -opkald vil blive opkrævet mobiltakst.

 

629

Opkald til udlandet

VIGTIGT!

Som standard er der ikke mulighed for international opkald. De skal 
være aktiveret på sim-kortet for at du kan modtage opkald i 
udlandet fra din Smartbel.  

N.B: Husk at tilføje landekoderne, hvis du indstiller smartbel til at 
ringe til udlandet. 
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Dørklokke-tilstand
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Driftstilstande
 
Smartbel tilstand (standard indstilling)

Hvad er Smartbel tilstand?

Smartbel tilstand tillader dig at tale med dine besøgende på afstand, 
efter de har trykket på dørklokken. Dette er sat automatisk når 
tilbagekalds-nummeret er sat. 

Standard indstillingen er Smartbel tilstand TIL (ON).

Hvad sker der når nogen trykker på min dørklokke?

Smartbel vil ringe til tilbagekalds-nummeret. Denne tilstand skaber 
en direkte 

lydforbindelse fra dørklokken til enhver mobil (eller fastnet) telefon.

Hvordan vælger jeg Smartbel tilstand når jeg er hjemme? 

Hvis tilbagekalds-nummeret er sat, kan Smartbel tilstand aktiveres 
ved at trykke på "Smartbel/dørklokke tilstand" knappen indtil ikonet 
lyser konstant.

Hvordan vælger jeg Smartbel tilstand når jeg er væk fra hjemmet?

Til fjernindstilling af Smartbel tilstand:

Send SMS med tekst (små bogstaver):  

  @on til dit Smartbel-nummer. 

 

Samling af Smartbel

1.0

Fastgør antenne til antennestikket som vist.

1.1 

Med batteridækslet fjernet, skal du sætte batteriet i batterirummet. 
Brug den ru overflade på batteridækslet for greb, tryk på og glid i en 
nedadgående retning, indtil det klikker på plads. Den røde LED kan 
lyse på dette tidspunkt, hvilket er helt normalt. Hvis du bruger dit 
eget mikro SIM-kort, skal dette skal installeres, før du sætter 
batteriet i. Se side 35 for oplysninger om, hvordan du gør dette.

9

Ru 
overflade
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Når du modtager et kald og vil svare
 
Kald Smartbel-nummeret “Smartbel” under dine 
kontakter på telefonen: 

Når “Smartbel” så ringer

  TRYK: “1”
 
TRYK: “1”på dit tastatur for at tale med den, som står udenfor døren.

N.B. Telefonsvarer skal være slået fra. 
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Hvordan ved jeg, om jeg  har indstillet tilbagekalds-nummeret 
korrekt?

Smartbel vil automatisk tilbagesende en bekræftelses-sms - f.eks:

SMARTBEL: on, Signal: 25/28 Strong :-D

Hvis du ikke modtager en bekræftelses-sms, se Tips og tricks for 
måder at forbedre signal og opsætningsmuligheder. 

NB: Det er ikke nødvendigt at sende endnu en sms. Smartbel vil 
automatisk svare, når der er et godt signal. 
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1.2 

Tilslut USB-kabelet ved at sætte mini-USB-stikket i Smartbel.

1.3 

Tilslut den anden ende af USB-kablet til stikket i AC-adapteren, og 
sæt stikket i en stikkontakt. Tænd for stikkontakten.

1.4

Oplad batteriet i mindst 2 timer.

N.B.  Hvis du har brug for et længere strømkabel, så se i 
tilbehørslisten på side 36

1.5 

Når opladningen er færdig, anbring Smartbel på det foretrukne sted. 
Smartbel vil automatisk søge efter et signal.  Placer Smartbel lodret 
for at gengive den endelige monteringsposition. Du kan frakoble 
Smartbel, hvis du ønsker det.

1.6 

Søgning efter et signal kan tage op til 2 minutter, i hvilket tidsrum du 
kan overvåge LED status. Målet er et grønt signal, der angiver at du 
er i stand til at modtage et godt signal. 

LED status

11

Grøn = godt signal Rød = intet signal
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Smartbel brugerguide

For at sikre let og sikker kommunikation med enhver besøgende ved 
døren hvor Smartbel er installeret, skal du lade enheden være indstillet 
til "Smartbel" funktion hele tiden (se side 27). Hvis du vil annullere 
kommunikationen kan "dørklokke"-funktion anvendes (se side 28). 
Smartbel vil fungere på samme måde som en almindelig dørklokke 
uden intercom-funktionen.

Opsætning af opkald - Global intercom funktionen

Smartbel styres ved at sende SMS (tekst) beskeder til mikro SIM-kort i 
enheden. 

VIGTIGT

1. Noter nummeret på mikro SIM-kortet  - Smartbel-nummer

2. Skriv nummeret ned, du vil have Smartbel til at ringe - 
tilbagekalds-nummer

For at indstille det nummer din Smartbel skal ringe til, skal du sende en 
SMS besked, der indeholder tilbagekalds-nummeret mellem et 
udråbstegn og et @ tegn på hver side som følgende:

Send en SMS @@tilbagekalds-nummeret@
(tekst besked):

Til:  Smartbel nummer

Eksempel: Smartbel nummer er 111111
  tilbagekalds-nummer er 222222 

Send an SMS  @@222222@
(tekst besked):
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1.7 

Et blinkende grønt Grøn / Rød LED indikerer et svagt signal.

Hvis du ikke modtager en grøn indikator på dette tidspunkt, bedes 
du omplacere Smartbel til et andet sted og gentage processen. Se 
Tips og tricks til hvordan man kan forbedre signal og opsætnings 
muligheder.

VIGTIGT

Efter omplacering af  Smartbel kan det tage op til to minutter at 
registrere ændringen af signal. 

Lad enheden være i denne placering før placering af Smartbel 
ændres. Vær sikker på at du er tilfreds med signalstyrken der 
modtages før installationen startes.
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3.2 

For at færdiggøre installationen tryk så yderdelen fra den ydre 
dørklokke på plads og sikr dig, at mikrofonen sidder øverst som det 
ses på billedet herunder. Hvis du ønsker at fjerne yderdelen igen, 
så vipper du den blot ud og opad fra væggen som vist. 

3.3

Indefra, hold RJ12 kablet spændt, mens du placerer den anden 
gummibøsning over RJ12 kablet og stikker det i hullet. Den 
endelige installation af bøsningen ses herunder.

ude inde

3

Skabeloner til opsætning
Instruktionsbog
Smartbel 
Vægbeslag
Komponent pose 1
Komponent pose 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikro SIM-kort holder*
Genopladeligt Li-ion batteri
Antenne
Dørklokke (indre / ydre hus)
Komponent pose 3
AC adapter

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pakkens indhold

Forud for installationen, skal du kontrollere, at du har alle de 
nødvendige dele og fjerne evt. beskyttende folie.

* På valgte modeller 76278235 og 76278240 kun

5.   Skruer (x5)
6.   5 m RJ12-RJ12 kabel
7.   30 cm RJ12-RJ12 kabel
8.   Vandtæt dæksel
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Smartbel reservedels diagram
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3

5

2

4

7

Smartbel vægbeslag
Vægbeslag skruehuller
S/N og IMEI nummer
Magneter
Kabelgennemføring
Antenne
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Følgende diagram viser et udvidet 
billede af Smartbel, vægbeslag 
og antenne. Disse dele tages 
nemt fra hinanden.

Antennestik
LED statusindikator
Mikrofon
Melodivalg/mute-knap
Dørklokke tilstand vælg TIL/FRA

7.
8.
9.
10.
11.

Sabotage mærkat 
(ugyldig, hvis den er fjernet)
Batterirum
S/N og IMEI nummer
Mikro SIM-kort holder
Magnetiske kontakter
RJ12 stik
Mini USB-stik
 

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Højttaler gitter
Batteridæksel
Mikro SIM-kort*
Genopladeligt Li-ion batteri
Lydstyrke valg
Dæksel til fastgørelse
 

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dørklokke reservedels diagram
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Indre hus
Mikrofon
Kontakt
Højttaler
Ydre hus låseflige
Skruehuller
Ydre kasse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mikrofon
Dørklokke knap
Højttaler gitter
RJ12 stik
Vandtæt dæksel
Kabelgennemføring

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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OBS!: Dørklokken er forsynet med et lille stykke skum der adskiller
den indre og ydre hus. Venligst kasser dette før montering

Før-installations kontrol

Overvej venligst følgende punkter for at hjælpe dig med at beslutte 
hvilken installation der er bedst for dig: 

Signalstyrke
Kan jeg modtage et pålideligt signal på min mobiltelefon på 
installationsstedet?

Strømforsyning
For at undgå brugen af elektriske forlængerledninger, er der 
strømstik indenfor 5m fra produktet?

Hørbar lyd
Vil jeg være i stand til at høre dørklokken?

Installation
Vil jeg være i stand til at skabe et passende ind og udgangspunkt 
imellem indendørs og udendørs for tilslutningkablet?
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Opsætning af ekstern dørklokke

ADVARSEL

Før du borer huller, tjek venligst at der ikke er nogen elektriske 
ledninger, gasrør eller vandrør til stede. Det anbefales at bruge en 
godkendt strømdetektor.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en professionel.

Værktøj der kræves til installation

1. Bor
2. Stjerneskruetrækker
3. 6 mm og 13 mm bor til murværk/træbor

2.0 

Vælg en passende udendørs placering for dørklokken (såsom en 
dørkarm eller væg) ikke mere end 30 cm hvis Smartbel installeres 
på en dørkarm eller 5 m hvis den installeres på en nærliggende 
mur.
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2.1

Fjern den selvklæbende bagside fra dørklokke-skabelonen og 
anbring den på det  sted, du har valgt at sætte dørklokken.

2.2 

Med dørklokkeskabelonen på plads, bores de tre huller direkte 
igennem skabelonen, enten ved hjælp af et træbor (hvis der bores i 
træ), eller et bor til murværk (hvis der bores i mursten). Det store 13 
mm centerhul bør bores helt igennem væggen med 6 mm huller 
boret til en dybde af 30 mm.

2.3 

Efter boring af hullerne kasseres skabelonen.

2.4 

Sæt 2 rawlplugs i begge af de mindre 6 mm borede huller.
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2.5 

Brug enten 30 cm eller 5 m RJ12 kablet, tråd endestikket (uden 
bagplade) igennem det største borede hul fra indersiden til 
ydersiden som vist.

2.6 

Sæt RJ12 kabel (uden bagplade) ind i dørklokke stikket som vist.
 

Med bagplade Uden bagplade

Inde Ude
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2.7 

Vær sikker på, at de røde halvcirkler er justeret og placer det 
vandtætte dæksel over kabelindgangen som vist. Klem fast på 
plads, og før kablet som vist.

2.8 

Placer vægbøsningen over RJ12 kabel som vist, og fastgør 
bøsningen i det forborede hul udefra samtidig med at dørklokken 
støttes.
 

2.9 

Træk forsigtigt kablet indefra, for at stramme. Placer forsigtigt 
dørklokken og den påsatte bøsning i hullet med et let tryk/vrid.

3.0 

Få hullerne i dørklokken til at flugte med de forborede huller, og sæt 
skruerne igennem hullerne i væggen eller dørkarmen.

3.1

Sæt dørklokke-enheden på plads ved at stramme skruerne med en 
skruetrækker. Vær forsigtig med ikke at stramme for meget.
 

Smartbel montering (indenfor) 

4.0 

A. Med fastgørelsesdækslet åbent, sæt RJ12-stikket (med 
bagplade) fast i den bageste del af beslaget og sikr at de gule 
markeringer er justeret, så det sidder godt.

B. Skub fastgørelsesdækslet i en fast bevægelse opad for at sikre 
at RJ12-stikket er på plads. En kliklyd vil indikere, at dækslet er 
forsvarligt fastspændt.

4.1 

Vælg et passende sted til montering af Smartbel. 
Dørkarmmontering anbefales, hvis der benyttes 30 cm RJ12 kabel.  
Vægmontering anbefales, hvis der benyttes 5 m RJ12 kabel.

4.2 

Fjern den selvklæbende bagside fra Smartbel skabelonen og 
anbring den, hvor du vil montere Smartbel. 

Med 
bagplade

A

B

4.3 

Med Smartbelskabelonen på plads, bor de tre huller direkte 
igennem skabelonen, enten ved hjælp af et træbor (hvis der bores i 
træ), eller et bor til murværk (hvis der bores i mursten eller sten). 
Hullerne bør bores til en dybde på 30 mm.

4.4
 
Efter boring af hullerne kasseres skabelonen.

4.5

Sæt de tre resterende rawlplugs ind i de tre forborede huller.

Installation af Smartbel vægbeslag

4.6 

Juster Smartbel beslaget i forhold til de forborede huller.

VIGTIGT

For at undgå skade på kablet skal 
du sikre, at RJ12 kablet er ført 
langs med og ud af en af 
kabelføringerne som angivet, og 
at kablet ikke kommer i klemme 
mellem væggen og beslaget.

Kabelføring 1 Kabelføring 2

Kabelgennemføring

Kabelføring 3

4.7

Isæt og stram skruerne for at fastgøre. 
Vær forsigtig med ikke at stramme for meget.

4.8 

Placer Smartbel på det magnetiske beslag som vist, og vær sikker 
på at det er forbundet til et strømstik og tændt.
  

4.9 

Efter at  beskyttelsestapen på begge sider af de dobbeltklæbende 
tapestrimler, placeres på væggen med 50 cm intervaller og kabelet 
trykkes på plads.  

Tillykke!  
Indendørs montering er nu afsluttet. 

SIDSTE TJEK

For at bekræfte at du har installeret alt rigtigt, 
tryk på dørklokken og lyt efter dørklokkens lyd.

DU ER NU KLAR TIL AT BEGYNDE 
AT BENYTTE SMARTBEL.

Q5: Hvad betyder "signal" i bekræftelses sms-beskeden? 

A: Smartbel kræver et GSM-signal for at fungere. 

Signal indikerer styrken for GSM-signalet som Smartbel modtager. 

Q6: Hvordan ved jeg om jeg modtager et godt signal?

A: Signalstyrke klassificeres i tre kategorier:

  Stærk  (15-28)
  Medium  (8-14)
  Svag  (1-7)

Smartbel påkræver et medium til stærkt signal for at fungere. 

Et svagt signal kan påvirke ydeevnen for Smartbel. 

I områder med svagt eller intet signal, vil Smartbel ikke fungere. 

OBS: Hvis du oplever signalstyrkeproblemer og modtager et svagt 
signal, henvises da til Tips og tricks sektionen, til hvordan du kan 
forbedre dit signal.

Q7: Kan jeg bruge mit eget mikro SIM-kort?

Smartbel er designet til at give dig total fleksibilitet over valg af 
Mikro SIM-kort du ønsker at anvende. Enheden er ikke låst så 
valget er dit. Mikro SIM-kort erstatning foretages således:

A B C

Tilbehør

USB kabelforlængelse

3m USB kabelforlængelse
5m USB kabelforlængelse
10m USB kabelforlængelse

Intern antenne

Med 3 m kabel og selvklæbende strimmel
Med 5 m kabel og selvklæbende strimmel
Med 10 m kabel og selvklæbende strimmel

Ekstern antenne

Ekstern monopol antenne med 5m kabel      
Ekstern monopol antenne med 10m kabel    
Genopladeligt Lithium-ion batteri                  
(CIBL-5B, 850mA, 3.7v)

Teknisk specifikation:

3.7v lithium 850 mAh / 3.145Wh ion batteri (CIBL-5B)
EGSM 900 MHz og GSM/DCS 1800MHz

 

For flere informationer om Smartbel – gå til www.smartbel.dk

Dansk support: smartbel@podconsult.dk  (svarer inden for 24 timer)

Varekode

42550180 
42550181 
42550182

42550186
42550187
42550188

42550189
42550190
42550192  

PodConsult CVR:  DK29361479
www.smartbel.dk

Dansk distributør
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Fixing Template 

6mm 6mm

6mm

Bell Push
     Fixing Template 

6mm

6mm

13mm
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Dørklokke-tilstand

Hvad er dørklokke-tilstand?

Smartbel-tilstand er slået fra. 

Dørklokke-tilstand slår den direkte lydforbindelse med dørklokken fra, 
og den slår også tilbagekalds-nummer-funktionen. Denne tilstand er 
ikke default (standard).

Hvad sker der, når nogen ringer på dørklokken?

Smartbel fungerer som en normal dørklokke. Smartbel-funktionen er 
ikke aktiv. 

Hvordan slår jeg dørklokke-funktionen til, når jeg er hjemme?

Du trykker på “Smartbel / doorbell mode” knappen, indtil lyset i den 
slukkes

. 

Hvordan slår jeg dørklokke-funktionen til, når jeg er hjemmefra?

For at sætte dørklokke-funktionen på afstand:

Send SMS tekst (små bogstaver): @off til dit Smartbel-nummer.


