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Als het beeld uit staat, druk dan 5 seconden op de gespreksknop        voor menu twee met 
bijvoorbeeld de ringtones. De M-waarde (modus) is standaard 00 en bepaalt welke functies 
actief zijn.
Gebruik de pijltoetsen             om naar een functie te gaan en om binnen het menu te
navigeren. Je kan sommige functies activeren of deactiveren met toets
Opslaan en bevestigen hoeft niet. Verlaat het menu door op de gespreksknop te drukken of 
ga een stap terug in het menu met 
Je kan het menu ook verlaten door de time-out (20 seconden niets doen) af te wachten.

Als het beeld uit staat, kan de bel hard en zacht gezet worden

Als het beeld aan staat, kan je het simpele menu in

Druk 5 seconden op de gespreksknop voor menu twee

Zet beeld en gesprek aan om spraakvolume te wijzigen

Instellingen

Zet de M-43 aan doo bevestigen is niet nodig)r op bewakingsknop  te drukken. (O

Zet de M-43 aan door op bewakingsknop  te drukken. Druk op de gespreksknop om een 
gesprek te beginnen. Zet nu het geluid van het gesprek hard of zacht met  de +/- toetsen

O

Gebruik de + of - toetsen 
om het geluid van de bel 
harder of zachter te zetten.

Opslaan of bevestigen is 
niet nodig.

Als je het geluid van de bel 
helemaal uit zet, licht de 
LED rechts van het scherm 

op.rood 

Gebruik de + of - toetsen 
om het geluid van het 
gesprek harder of zachter 
te zetten.

Opslaan of bevestigen is 
niet nodig.

Menu
beltonen

Toon
bij toetsen

Pager
functie 
(nvt in NL)

Automatisch open
bij aanbellen

Niet actieve
functies

Actieve
functies

geselecteerde
functie

Gebruik de pijltoetsen om 
naar het menu te gaan en 
om binnen het menu te
navigeren.

Gebruik de + of -  toetsen 
om een menu-onderdeel te 
kiezen en de instelling te 
wijzigen.
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Sla de instelling op door de time-out af te wachten of met de gespreksknop!

Oproeptoon vanaf de
hoofd deurstation.

(als er meerdere buiten-
posten, oproep van het 
deurstation met S=0)

Oproeptoon intercom-
oproep binnen de woning

(wordt in NL niet 
gebruikt)

Oproeptoon intercom-
oproep buiten de woning

(wordt in NL niet 
gebruikt)

Oproeptoon vanaf 
secondair deurstation.

(als meerdere deur-
stations, oproep van het 
deurstation met S=1)

Oproeptoon van de bel-
drukker bij de voordeur van 
het appartement oftewel 
het tweede belsignaal 

Minimaal 5 seconden
ingedrukt houden.

Kies met de pijltoetsen het 
blokje met de muzieknoot 
en druk op de sleutelknop.

Ga naar 
het juiste menu-onderdeel. 
Voor het belsignaal van het 
deurstation  beneden is dat 
S0 en voor de voordeurbel 
is dat het deur-symbool.

met de pijltoetsen 

Gebruik de + of - toetsen 
om een ringtone te kiezen.
Sla de instelling op door of 
de time-out af te wachten of 
door op de gespreksknop 
te drukken. 
Sommige ringtones gaan 
langer over dan anderen.
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S0

–  03  +

Ringtone instellen

Ringtone menu-onderdelen:

M-43
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Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en knippert de groene LED. Let erop, 
dat sommige camera’s ‘s nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 
seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het 
scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het is mogelijk een extra BTicino bel 336910 aan te sluiten.

De begint of beëindigt een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gespreksknop om te 
praten en luisteren. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 
seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op 
de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreksknop 
drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 
seconden vanzelf uit. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. 

  
De          bedient de deuropener.
Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open 
is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook 
openen als er niet aangebeld wordt.

De zet het beeld aan.
Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations 
zijn: druk nog een keer op de bewakingstoets om een andere deurstation te activeren.

De  en  worden standaard gebruikt.
Dit zijn programeerbare (met M-waarde) functietoetsen voor bijvoorbeeld het schakelen van licht. Standaard 
is knop 1 voor intercom-oproep, 2 activeert deurstation P+1, 3 bedient opener P+1 en 4 bedient opener 
P+2.

van de beltoon.
Druk -als het beeld uit staat- op een pijltoets om het geluid van de bel harder of zachter te zetten. Wijzig het 
volume met de + of - knop. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel helemaal uit.

van de spraak.
Druk tijdens een gesprek op de + of - knop om het geluid van het gesprek harder of zachter te zetten.
Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Knoppen om te optimaliseren.
Druk -als het beeld aan staat- op een pijltoets om het menu te openen. Ga naar ‘contrast’ of  ‘color’ en wijzig 
met de + of - knop. Als u de kleur helemaal op nul zet, wordt het beeld zwart/wit.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

gespreksknop          
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lichtknop       knoppen 1 2 3 4 niet 

Volume 

Volume 

beeldweergave 

Als 
het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

                    De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

Videofoon M-43 ‘Domburg’ Bt344522 Classe100 V12E
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LED signalering:

Rode LED aan: 
deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open
LED uit: deur is dicht)

LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep
LED knippert rood: programmeren

Bediening videofoon M-43

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.
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