
 

 
 

Handleiding Home Security TV 
 

Artikelnummer 32.04.03  

Bedankt voor het aanschaffen van de Home Security TV. Dit artikel is een creatieve en ecologische 

beveiligingsproduct. Het is een actieve verlichting die werkt op een lichtsensor. Waardoor het van 

buitenaf zal lijken alsof er iemand vanaf uw bank TV zit te kijken. 

Kenmerken 

• Simuleert scene en kleurwijzigingen, vervagingen, overgangen en on-screen bewegingen. 

• Ingebouwde licht sensor en timer. 

• Verbruikt net zoveel stroom als een nachtlampje, minder dan 3W  

• 9V 300mA AC Adapter is bijgevoegd, gebruik geen andere adapter. 

Voordelen 

• Schrikt inbrekers af. 

• Gebruik het op de avonden dat je niet thuis bent. 

• Perfect om tijdens vakanties te gebruiken. 

• Alleen thuis? Laat het lijken alsof iemand in de andere kamer tv zit te kijken. 

• Zorgt ervoor dat je vakantiehuisje of caravan bewoont lijkt als je afwezig bent. 

Werking 

• Sluit de adapter aan op de Home Security TV en steek deze in het stopcontact. 

• Schuif de schakelaar van de “Off” stand naar de “Dusk+4HRS” stand. Er zal een blauw lampje aangaan. De 

ingebouwde lichtsensor zal ervoor zorgen dat de Home Security TV aan zal gaan zodra het gaat 

schemeren en dan 4 uur aan blijft staan. Hierna zet het apparaat zichzelf in de stand-by modus. 

• Een andere optie is om de schakelaar naar “Dusk+8HRS” stand te schuiven. Er zal dan een rood lampje 

aangaan. De ingebouwde lichtsensor zal ervoor zorgen dat de Home Security TV aan zal gaan zodra de 

schemering invalt en dan 8 uur aan blijven staan. Hierna zet het apparaat zichzelf in de stand-by modus. 

• Schuift u de schakelaar naar de “ON” stand dan zal het apparaat continue aan blijven staan. 

• Schuift u de schakelaar naar de “OFF” stand dan zal het apparaat uitgeschakeld zijn. 

• Richt het schermpje op een raam, het liefst eentje die bedekt wordt door vitrage. 

• Zorg ervoor dat het apparaat niet te zien is van buitenaf. 

Waarschuwing 

• Gebruikers waarschuwingen: Let op de wetgeving in jou land. Gebruik dit product niet voor illegale 

praktijken. De gevolgen hiervan zijn voor uzelf. 



 

 
 

• Gebruiksomgeving: Gebruik dit product niet in een vochtige en ook niet in een te warme ruimte. Dit 

product is niet waterproof en ook niet hitte bestendig. 


