
Videofoon M-70 Wi-Fi Bloemendaal

W I F I

3G / 4G



De bewoner voert één keer 

het wachtwoord van zi jn Wi-Fi 

netwerk op het touchscreen van 

de M-70W. Vervolgens opent de 

bewoner met z i jn smartphone de 

grat is app. De videofoon en de 

smartphone worden automatisch 

aan elkaar gekoppeld. Als er nu 

aangebeld wordt,  gaan zowel 

de videofoon als de smartphone 

over.  De BTicino app zorgt 

ervoor,  dat de bewoner waar 

ook ter wereld een gesprek kan 

aannemen, z ien wie er aanbelt  en 

de deur kan openen. De M-70W 

is beschikbaar in wit  en antraciet.

Waar ook ter wereld verbonden





Eenvoudige en intuïtieve bediening

Onder het zeven inch touchscreen 

van de M-70 met Wi-Fi  z i tten vier 

aanraaktoetsen met duidel i jke 

iconen: de sleuteltoets om de deur 

te openen, de favorietentoets, de 

bewakingstoets om het beeld van 

het deurstat ion beki jken zonder 

dat er wordt aangebeld en de 

gesprekstoets om op te nemen 

of op te hangen.

De videofoon heeft geen hoorn 

en de bewoner voert het gesprek 

dus handsfree. Voor mensen 

met een gehoorapparaat zet de 

ingebouwde TeleLoop-funct ie 

het gesprek over naar het 

gehoorapparaat.  De bewoner kan 

zelf  het volume van het gesprek 

bepalen, een r ingtone kiezen 

en de bel instel len van hard tot 

helemaal uit .  Als de bel u it  staat, 

l icht er een icoon rood op. Het 

toestel  heeft een aansluit ing 

voor een beldrukker bi j  de eigen 

voordeur en als daar wordt 

aangebeld, k l inkt er een tweede 

r ingtone.

Iedere bewoner kr i jgt een 

duidel i jke gebruiksaanwi jz ing in 

het Nederlands.





De instal lateur s lu it  de videofoon 

aan op de tweedraads bus 

van BTicino, monteert de 

bevest igingsplaat tegen de muur 

en schuift  de M-70W daar op. Er is 

ook een tafelstandaard leverbaar. 

Je hoeft geen verstand van IP 

( internet protocol)  te hebben om 

de M-70 Wi-Fi  te instal leren. Het 

ju iste Wi-Fi  netwerk selecteren 

en het wachtwoord invoeren 

volstaat. Al les wordt stap voor stap 

uitgelegd in de Nederlandstal ige 

instal lat iewi jzer.

Geen extra handelingen 
voor de installateur



De BTicino app ‘Door Entry’  is 

grat is beschikbaar voor Android 

en iOS.  De app heeft dezelfde 

funct ies als de videofoon en is 

daardoor zeer makkel i jk in het 

gebruik.  De bewoner moet de 

app downloaden, instal leren en 

gebruiken om zi jn smartphone 

aan zi jn v ideofoon te koppelen. 

De bewoner kan met de app 

medebewoners uitnodigen en 

hun smartphone wordt dan ook 

aan de videofoon gekoppeld. Als 

er meerdere smartphones zi jn 

gekoppeld, gaan ze bi j  een oproep 

al lemaal over en kan al leen de 

eerste die opneemt een gesprek 

voeren. De app werkt meteen 

en start automatisch op als er 

aangebeld wordt.  De app werkt 

al leen als de smartphone bereik 

heeft op Wi-Fi  of een 3G/4G/5G 

netwerk. 

Gratis en gebruiksvriendelijke app
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