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1) Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over,
licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen
knipperen. Let op, dat sommige camera’s ‘s nachts
overschakelen op zwart/wit beeld. Als de bel gaat,
heeft u 30 seconden om op te nemen. Als u niets doet,
gaat het beeld na 30 seconden vanzelf uit.

1

Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren.
De toets gaat dan groen branden. De maximale
gesprekstijd is 60 seconden. De ringleidingfunctie zet
het geluid over naar een gehoorapparaat. Als u nog
een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek
en gaat het beeld uit. Als u niets doet, gaan het beeld
en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit.

2) De deur openen.
Raak de sleuteltoets aan om de deuropener te bedienen. De sleuteltoets licht dan drie tellen rood op. U
kunt de deuropener ook bedienen als er niet aangebeld wordt.
Als er meerdere buitenposten zijn, dan zal het slot
bediend worden van waar de oproep afkomstig is.
Op moderne BTicino buitenposten licht er een icoon op
en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

2
Er wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.
Er zit een buitenpost bij de ingang van uw gebouw. Bij
uw eigen voordeur zit een beldrukker (de voordeurdrukker), die is aangesloten op uw videofoon. Uw
eigen voordeur wordt niet door de videofoon geopend.
Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt
het tweede belsignaal, blijft het scherm uit en is er
geen gesprek mogelijk. Het tweede belsignaal klinkt
anders dan wanneer er bij de buitenpost wordt
aangebeld.
Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker
wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal.
Als het hele systeem uit is geweest, knipperen deze
iconen de eerste 10 seconden.
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3) De bewakingsfunctie.
Druk op de bewakingstoets om zelf het videobeeld aan
te zetten en de buitenpost te activeren. Dat kan dus
ook zonder dat er is aangebeld. De bewakingstoets
licht rood op bij aanraking en de gesprekstoets gaat
knipperen.

3

De bewakingsfunctie werkt niet als er iemand anders in
het gebouw in gesprek is.
Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit. U kunt het
beeld zelf uitzetten door de gesprekstoets twee keer
aan te raken.

4) Switchen naar andere camera’s.
Als er meerdere buitenposten of meerdere camera’s
zijn, kunt u switchen van de ene naar de andere
camera. Raak -om te switchen- de bewakingstoets aan
als het beeld aan staat. Tijdens het aanraken gaat de
toets rood branden.
Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit.

4

5) Tijdens bewakingsfunctie gesprek beginnen.
Als u op de bewakingstoets heeft gedrukt, gaat de
gesprekstoets groen knipperen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren naar de buitenpost.
Beëindig het gesprek door nog een keer de gesprekstoets aan te raken.

5

Als het beeld uit staat, kunt u geen gesprek beginnen.
Als u niks doet, gaan het beeld en de gespreksverbinding na 60 seconden vanzelf uit.
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Regelt de kleur van het beeld
Regelt het contrast
Regelt de helderheid
Microfoon uitschakelen
Regelt het volume

6) Tijdens een gesprek.
Als u het scherm aanraakt tijdens een gesprek,
verschijnen de instellingen van het volume van de
spraak, het contrast, de helderheid en de kleur. Druk
op de min of de plus om de instelling te wijzigen.
Als u de kleur helemaal op nul zet, dan wordt het beeld
zwart/wit.
Bij de geluidsinstelling zit een knop om uw eigen
microfoon uit te zetten. Degene die aanbelt kan u dan
niet horen.

6

Als u het scherm aanraakt tijdens de bewakingsfunctie
en zonder dat er een gesprek is, dan kunt u alleen het
contrast, de helderheid en de kleur instellen.
7) U kunt de bel uitzetten.
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Het
scherm gaat aan en toont het hoofdmenu met tijd en
datum. Raak het icoon rechtsboven aan om de bel uit
te zetten of juist weer aan te zetten. Als het blokje van
het icoon wit is, staat de bel uit. De rode icoon ‘bel uit’
onder het scherm gaat dan ook branden.
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Als u het scherm 20 seconden niet aanraakt, gaat het
beeld eerst 10 seconden schemeren en daarna vanzelf
uit. Het scherm kunt u ook uitzetten door linksboven op
de toets ‘scherm uitschakelen’ te drukken. De
videofoon blijft gewoon stand-by staan.

8) De functie van de favorietentoets wordt
toegewezen door de installateur. De toets is eigenlijk
alleen handig als er een tweede buitenpost, een BTRel (om iets te schakelen) of een tweede deuropener
bediend moet worden. Bij bedienen licht het icoon rood
op.

8
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Bijvoorbeeld als er twee buitenposten zijn: de ene
buitenpost activeert u met de bewakingstoets en de
andere buitenpost activeert u direct met de
favorietentoets (u kunt natuurlijk ook de andere
buitenpost activeren door nog een keer op de
bewakingstoets te drukken).
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Beltonen instellen

Volume en beltonen instellen.
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu
het hoofdmenu. Ga naar instellingen door het tandwielicoon aan te raken en raak vervolgens de balk
‘Beltonen’ aan.
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De videofoon kan verschillende oproepen ontvangen:
als er beneden bij de buitenpost wordt aangebeld of
als er bij uw voordeur wordt aangebeld of als er vanaf
de smartphone wordt gebeld naar de videofoon. Voor
iedere oproep kunt u zelf een beltoon instellen. Er is
keuze uit 16 ringtones (beltonen).

Instellingen
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Verder kunt u zelf het volume van de bel instellen.

<

Achteruit

Pas het volume van de bel aan door de min en de plus
van de volume balk aan te raken.

Instellingen

Volume

Algemeen

U kunt in dit scherm de beltoon instellen voor als er
beneden bij de buitenpost (hoofdingang) wordt
aangebeld.

Beltonen
Hoofddeurstation

Display

<

Configuratie

>

2
Intercom binnen
1

Druk bij de balk ‘Hoofddeurstation’ (= buitenpost
hoofdingang) op de pijlen om beltoon 1 t/m 16 te
selecteren. Opslaan is niet nodig.

Meer beltonen...

Raak de balk ‘Intercom binnen’ aan om de beltoon voor
oproepen vanaf de smartphone in te stellen.
Raak ‘Meer beltonen...’ aan voor het instellen van de
beltoon van aanbellen bij uw eigen voordeur.

<

Achteruit

Met ‘Oproep naar verdieping’ kunt u de beltoon
wijzigen van uw eigen voordeurdrukker.

Meer beltonen

Deurstation (S1)

Externe intercom
1
11

16
Oproep naar verdieping

Deurstation (S2)
5

<

7
Meldingen

Deurstation (S3)
4

13

>

Deurstation (S1) bepaalt de beltoon van een tweede
buitenpost (indien aanwezig).
U hoeft de nieuwe instellingen van de beltonen niet op
te slaan, dit gaat automatisch.
Raak de toets ‘Achteruit’ aan om weer terug naar het
hoofdmenu te gaan.
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Berichten functie

Het icoon ‘Bericht’.
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet het
hoofdmenu. Via de toets ‘Bericht’ kunt u een
geschreven bericht of een audio bericht (voicemail)
achterlaten voor een huisgenoot. De huisgenoot kan
via hetzelfde menu het bericht openen en wissen. Als u
een nieuw bericht gemaakt heeft, gaat onder het
scherm het ‘Bericht’ icoon (envelopje) rood knipperen.
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<

Achteruit

Raak in het hoofdmenu de toets 'Bericht' aan. U ziet nu
alle berichten. Een audio bericht wordt een stembericht
genoemd. Bij een geschreven bericht ziet u een voorvertoning met de eerste regel tekst.

Bericht

Registratie audiobericht

Bericht schrijven

27 sept 15:49
Vergeet de verwarming niet.

10 okt 16:53
De auto is in de garage.

Let op: bij nieuwe berichten is het bolletje van het
bericht gesloten. Als het bericht is geopend, dan wordt
dit bolletje hol. Als er geen nieuwe berichten meer zijn,
dan stopt het ‘Bericht’ icoon met knipperen.

12 okt 20:17
Stembericht.

<

Achteruit

<

Achteruit

Een audio bericht achterlaten.
Om een audio bericht achter te laten, drukt u op de
toets ‘Registratie audiobericht’ in het ‘Bericht’ menu.

Bericht

Registratie audiobericht
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Bericht schrijven

Druk het rode rondje in om een tekst in te kunnen
spreken. U hoeft de toets niet ingedrukt te houden en u
kunt direct beginnen met spreken. De maximale duur
van het in te spreken bericht is 30 seconden.

Registratie audiobericht

Indrukken om te registreren

<

Achteruit

Onder het rondje kunt u zien hoeveel seconden u nog
kunt inspreken. Ook kunt u aan het rondje zien hoeveel
tijd er nog over is.

Registratie audiobericht

Als u klaar bent met het inspreken van het bericht,
drukt u nogmaals op het rondje.
Indrukken om de registratie te stoppen
0:01

Annuleer

Registratie audiobericht

Indrukken om de registratie af te luisteren
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Opslaan

Om het bericht op te slaan drukt u op ‘Opslaan’ rechts
bovenin. Voordat u het bericht opslaat, is het mogelijk
om het bericht terug te luisteren. Dit kunt u doen door
het driehoekje in het rondje aan te raken.
Nadat u het audio bericht heeft opgeslagen is dit terug
te zien in het menu ‘Bericht’. Druk op de toets
‘Achteruit’ om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.
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Berichten functie
<

Achteruit

Een tekstbericht achterlaten.
Raak het icoon ‘Bericht schrijven’ aan om een
tekstbericht achter te laten.

Bericht

Registratie audiobericht

Bericht schrijven

Bericht schrijven

Annuleer

Opslaan

De auto is in de garage
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Achteruit

M-70

Bericht lezen

10 okt, 16:53
De auto is in de garage.

U kunt nu uw bericht invoeren door middel van het
toetsenbord op het scherm van de videofoon. Als u
klaar bent met het schrijven van het bericht, drukt u
rechts bovenin het scherm op de toets 'Opslaan'. Let
op: als u annuleert zonder op te slaan, is de tekst weg.
Uw opgeslagen tekstbericht is nu terug te zien in het
menu ‘Bericht’.
Selecteer het geschreven bericht door het aan te
raken. U kunt het bericht wijzigen door op het icoon
‘bericht schrijven’ te drukken. Vergeet niet om het
bericht opnieuw op te slaan.
Let op: door het bericht te bekijken, komt het bericht op
‘gelezen’ te staan. Check of het bolletje bij het bericht
gesloten of open is.

<

Om bericht(en) te verwijderen,
raakt u het aangemaakte bericht aan en wordt het
geopend. In dit scherm kunt u het bericht verwijderen,
door op het prullenbakje links bovenin het scherm te
drukken.

Bericht afspelen

Achteruit

0:05

Indrukken om de registratie af te luisteren

<

Bij het verwijderen van een bericht krijgt u ter
bevestiging altijd de vraag of u het bericht wil wissen.

Bericht afspelen

Achteruit

Als u voor ‘Ja’ kiest, dan wordt het bericht verwijderd.

U wilt het bericht wissen?
Ja

Nee

0:05

Indrukken om de registratie af te luisteren
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Bediening M-70 beknopt

M-70

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen
knipperen. 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. De M-70 heeft een uitgang voor een extra BTicino
bel 336910.
De gesprekstoets
begint of beëindigt een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en
luisteren. De toets 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 voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gesprekstoets 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 de buitenpost ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld
uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.
De sleuteltoets
bedient de deuropener.
De buitenpost maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open
is. Als er meerdere buitenposten zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook
openen als er niet aangebeld wordt.
De bewakingstoets
zet het beeld van de buitenpost aan.
Druk op deze toets (hij licht rood op) om het beeld aan te zetten en de buitenpost te activeren. Als er
meerdere buitenposten zijn: druk nog een keer op de bewakingstoets om een andere buitenpost te
activeren. De bewakingfunctie is niet beschikbaar als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.
De favorietentoets

voor een extra functie (bijvoorbeeld licht) wordt standaard niet gebruikt.

Volume van de spraak.
Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig het volume met de + of - knop of zet uw microfoon uit.
Het volume van de buitenpost wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.
Beeldweergave optimaliseren.
Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig contrast, helderheid of kleur met de + of - knop.
Als u de kleurknop helemaal op nul zet, wordt het beeld zwart/wit. Dit kan ook tijdens de bewakingsfunctie.
Volume van de bel.
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Ga naar instellingen en dan naar beltonen om het volume in te
stellen.
Microfoon
Bel uit- en aanzetten:
Als het blokje wit is,
staat de bel uit!
Download Door Entry App

Toets scherm uitschakelen
(de videofoon blijft standby)
10:36
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Bericht

Beschikbare functies
(overige functies non-actief)
Datum en tijd

Instellingen

7 inch (16:9) touch
kleurenscherm
Sleuteltoets deur openen
Bewakingstoets
Gesprekstoets
Favorietentoets

Knippert ROOD: voicemail
Icoon ROOD = bel staat uit
Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.
Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.
www.nelec.com
Copyright Nelec BV

