
Videofoon M-50b Classe 100



De M-50b is opval lend gemakkel i jk 

in gebruik.  Een duidel i jke 

Nederlandse gebruiksaanwi jz ing 

zet al les nog eens op een r i j . 

De twee grote toetsen om een 

gesprek te beginnen en op te 

hangen zi jn mechanisch. Dit 

zorgt er voor dat je echt een kl ik 

voelt  a ls je ze bedient.  Het 5 inch 

kleurenscherm heeft een ruime 

ki jkhoek, zodat je ook beeld hebt 

als je er niet precies voor staat. 

De videofoon is naar 20,5 mm 

dik en wordt geleverd met een 

metalen bevest igingsplaat.

Er is een XL bevest igingsplaat 

leverbaar om de plek af te dekken 

die een grote, oude videofoon 

achter laat bi j  vervanging door de 

compacte M-50b.

De M-50b videofoon van BTicino





Beneden belt iemand aan

Boven in je appartement gaat 

de bel.   Het 5 inch beeldscherm 

gaat aan. Je ziet meteen in 

k leurenbeeld wie er voor de deur 

staat.  De groene hoorn begint te 

knipperen. De rode hoorn en de 

sleuteltoets gaan aan. Je hebt 

30 seconden om op te nemen en 

daarna gaat het beeld vanzelf  u it . 

Een gesprek beginnen

Met de groene hoorn-toets 

begin je een handsfree gesprek. 

Het gesprek beëindigen doe je 

met de rode hoorn-toets. Het 

beeldscherm gaat dan ook uit . 

Als je niets doet gaat het beeld 

vanzelf  u it  na 60 seconden.

De deur openen

De deur open je met de 

sleuteltoets. Dat kan ook zonder 

eerst een gesprek te beginnen. 

Als je de deur opent,  gaat er 

beneden een pieptoon en l icht 

het deur- icoon op. Zo weet de 

bezoeker dat de deur open gaat. 

Ti jdens die pieptoon gaat het 

geluid op de videofoon een paar 

tel len uit . 



De joystick

Aan de rechter z i jkant van het 

scherm zit  een joyst ick voor 

verschi l lende instel l ingen. Je 

bedient ‘m door de joyst ick in te 

drukken en omhoog of omlaag 

te bewegen. Er z i jn dr ie menu’s: 

voor het belvolume, voor  de 

beeldinstel l ingen en voor de 

keuze uit  16 r ingtones. 

Het bel-icoon

Je kunt de bel helemaal uitzetten. 

Is de bel u itgeschakeld, dan 

knippert het icoon. Handig 

wanneer je niet gestoord wi l 

worden. Het knipperende l icht je 

her innert je eraan dat je de bel 

hebt uitgezet.

We love intercom

Nelec maakt het instal leren  

gemakkel i jk.  Met een schema op 

maat voor ieder gebouw. Daarin 

staat precies hoe al le aders lopen. 

Ook worden  al le v ideofoons door 

Nelec voorgeprogrammeerd 

en kr i jgen een st icker met het 

huisnummer op de doos. Zo kan 

er t i jdens het instal leren niets fout 

gaan. Als de jaren verstr i jken kan 

iedere instal lateur het onderhoud 

doen dankzi j  het schema op maat.

De bewakingstoets

Als er wordt aangebeld, dan gaat 

het beeldscherm automatisch 

aan. Maar je kan het beeld 

ook zelf  aanzetten met de 

bewakingstoets. Op dat moment 

gaan de spraaktoetsen branden 

en kan je een gesprek beginnen. 

Het beeld gaat vanzelf  u it  na 

60 seconden. Als het gebouw 

meerdere ingangen heeft,  druk 

herhaald op de bewakingstoets 

om een andere ingang te kiezen. 

De bewakingsfunct ie werkt even 

niet a ls een andere bewoner in 

gesprek is.

De voordeurbel

Er belt  iemand aan bi j  je eigen 

voordeur.Het tweede bels ignaal 

k l inkt.  Natuur l i jk bl i j f t  het scherm 

uit  en is er geen gesprek mogel i jk 

v ia de videofoon. Wordt er t i jdens 

een gesprek op de videofoon 

tegel i jkert i jd ook bi j  je eigen 

voordeurbel aangebeld, dan hoor 

je een aanklopsignaal.
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