
Vereisten en naleving
Fcc verklaring
Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de 
partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparatuur te 
bedienen ongeldig maken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B 
zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio 
frequentie energie uitstralen, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot 
schadelijke interferentie met de radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur 
schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de 
apparatuur uit en weer in te schakelen), kan de gebruiker proberen de interferentie te corrigeren door een of 
meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Herorienteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee 
voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking 
kan veroorzaken.

Naleving van ISED regelgeving
Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licentievrije RSS(s). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.

Naleving van RF blootstelling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC/IC blootstelling stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde 
omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de 
radiator en uw lichaam.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre 
corps.
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Inbegrepen items 

Draadloze Cuiten Camera 
Draadloze buitencamera legt de gebeurtenissen rond uw eigendom 

vast. Bekijk en communiceer met uw bezoekers vanaf elke plek.

TWC200WU

facebook.com/ToucanSmartHome Draadloze buitencamera Magnetische basis steun

Snelstartgids

Garantie kaart

Bedankt kaart

Oplaadkabel

Muurankers Schroeven Plakband

instagram.com/ToucanSmartHome

Volg ons voor de laatste updates op:



 

  

 

 

www.toucansmarthome.com/pages/
smarthomeapp

SET knop

RESET knop

Camera lens

Microfoon

Lichtsensor 
bewegingssensor

LED indicator
Magnetische 
basis steun

Speaker

Mirco USB-stekker

Statiefschroefbevestigin

Leer uw draadloze buitencamera kennen

Laad uw draadloze buitencamera op 

Open de onderkant, sluit de micro 
USB-kabel aan om de camera op te 
laden. 
Het wordt aanbevolen om het apparaat voor het 
eerste gebruik volledig op te laden

Rode lampje blijft branden      Opladen

Blauw lampje blijft branden    Volledig opgeladen

Stel uw draadloze outdoor camera 

Installeer uw draadloze buitencamera 

Download de Toucan-app

Scan QR-code of bezoek 
Open de app om camera toe te 
voegen.

Houd de SET knop ingedrukt 
tot het LED-lampje knippert om 
de instelmodus te openen

Volg de spraaknavigatie van 
de camera om de installatie te 
voltooien.

ABeschikbaar bij Apple© App Store© en Google Play™.

Knipperend BLAUW 

Knipperend PAARS 

Knipperend ROOD 

Instelmodus

Verbinding maken met cloud Server

Verbinding mislukt

Als u alleen 3M lijm gebruikt, moet u 24-48 uur wachten voordat u de camera op de basis 
steun plaatst om de maximale hechtsterkte te 
garanderen. Breng 3M lijm alleen aan op droge 
oppervlakken.
U kunt de camera op UPVC, houten of gladde 
deurkozijnen monteren door alleen lijm te 
gebruiken (niet geschikt voor baksteen of steen)

*

** 

Raadpleeg de Toucan website 
of scan de handmatige QR code 
hierboven voor een gedetailleerde 
installatieprocedure

LED 
Beschrijving

LED 
Beschrijving


