
Gebruiksaanwijzing M-50 Wi-Fi



Parameter
belvolume

Beweeg de joystick 
omhoog of omlaag 
tot je dit scherm ziet.
Druk de joystick in.
Je hoort nu hoe hard 
de bel staat.

Toon Wi-Fi netwerk

Hier wordt het 
gekoppelde netwerk 
getoond.

Instellingen

Druk de joystick in 
om naar het 
submenu Wi-Fi te 
gaan.

Reset Wi-Fi

Hiermee kan je het 
Wi-Fi netwerk 
resetten.

Informatie

Druk de joystick in 
voor 
systeeminformatie.

Reset videofoon

Hiermee kan je de 
videofoon resetten.

Startscherm

Beweeg de joystick 
omhoog of omlaag 
naar het volgende 
scherm.

Beweeg de joystick 
omhoog of omlaag 
tot je dit scherm ziet.

Druk de joystick in 
om menu I te 
verlaten.

Beweeg de joystick 
omhoog of omlaag 
tot je dit scherm ziet.

Druk de joystick in 
om het submenu te 
verlaten.

CLASSE 100X
App

Door Entry

EXIT EXIT

Kies een waarde door de joystick 
omhoog of omlaag te bewegen. 
Druk de joystick in als je klaar bent. 
De instellingen worden vanzelf 
opgeslagen.

WI-FI OFF

RESET

RESET

Home_Wi-Fi

MENU I
Druk voor MENU I de joystick in als de videofoon 
standby staat (er is geen gesprek bezig, geen 
oproep en het beeld staat uit).
Het scherm gaat aan.

M-50wBediening Menu I



EXIT

M-50w

Als deze hoorn groen knippert, is er een 
oproep. Indrukken om op te nemen.
Tijdens een gesprek licht hij continu groen 
op.

Tijdens een oproep gaat
de andere hoorn rood branden.

Als hij rood knippert: indrukken
om het gesprek te beëindigen.

De sleuteltoets licht op tijdens een oproep 
en tijdens een gesprek. Als je de sleutel-
toets aanraakt tijdens een gesprek, gaat hij 
even uit.

 

Als de Safe-Door-Lock functie aanstaat en 
als de sleuteltoets oplicht bij aanraken, 
wordt de deur niet geopend. Met Safe-
Door-Lock kan je de deur alleen openen 
als er wordt aangebeld.

Over de toetsen...

Parameter spraakniveau

De parameter spraakniveau (=hoe 
hard een gesprek klinkt in de 
woning) wordt alleen zichtbaar 
tijdens een gesprek: dus je moet het 
beeld aanzetten en een gesprek 
beginnen door op de gesprekstoets 
te drukken.

Parameter helderheid van het 
beeld

Stel de helderheid van het beeld in 
door de joystick omhoog of omlaag 
te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. 
Alles wordt vanzelf opgeslagen.

Parameter hoeveelheid kleur van 
het beeld

Stel de hoeveelheid kleur van het 
beeld in door de joystick omhoog of 
omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. 
Alles wordt vanzelf opgeslagen.

Parameter contrast 

Stel het contrast van het beeld in 
door de joystick omhoog of omlaag 
te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. 
Alles wordt vanzelf opgeslagen.

EXIT 

Ga met de joystick omhoog of 
omlaag naar de EXIT en druk dan 
de joystick in om menu II te verlaten.

MENU II
MENU II is alleen toegankelijk als het beeld aan is. Zet dus eerst het beeld aan met de 
bewakingsknop. Druk de joystick in. Beweeg daarna de joystick omhoog of omlaag tot je 
de gewenste parameter ziet en druk dan de joystick in.

Bediening Menu II
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Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste 
parameter en druk dan de joystick in.

Key sound betekent dat er wel of niet een piepje klinkt als 
je op een toets drukt. Zet key sound aan of uit door de 
joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. De instellingen worden 
vanzelf opgeslagen.

Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de EXIT en druk 
dan de joystick in. Je verlaat nu menu III.

Dit belsignaal klinkt 
als er bij de hoofd-
ingang wordt 
aangebeld.

Het getal onder is 
het nummer van de 
ringtone.

Dit is het belsignaal 
voor een intercom-
oproep binnen een 
woning.

In Nederland wordt 
deze functie niet 
gebruikt.

Dit belsignaal klinkt  
als er bij de tweede 
ingang wordt aange-
beld, in het geval die 
er is natuurlijk. 

Het getal onder is 
het nummer van de 
ringtone.

Dit is het belsignaal 
voor een intercom-
oproep van buiten de 
woning.

In Nederland wordt 
deze functie niet 
gebruikt.

Dit belsignaal klinkt 
als wordt aangebeld 
bij je eigen voordeur.
Ook wel genoemd 
tweede belsignaal.
 
Het getal onder is 
het nummer van de 
ringtone.

Ga met de joystick 
omhoog of omlaag 
naar de EXIT en 
druk dan de joystick 
in om het menu te 
verlaten.

Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste 
parameter en druk dan de joystick in.

Bij ringtones kom je in een submenu terecht, waarbij je 
voor ieder type oproep een ringtone kunt kiezen met de 
joystick. De videofoon laat meteen horen om welke ringtone 
het gaat. Sommige ringtones gaan langer over dan 
andere. Onderaan deze pagina worden de verschillende 
typen oproepen van dit submenu beschreven.

MENU III
Druk voor MENU III de joystick in gedurende minimaal 8 seconden als de videofoon standby staat (er is 
geen gesprek bezig en het beeld staat uit). Het scherm gaat aan.

Menu III: key sound en ringtones



BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

De BT icino app zorgt ervoor, dat de bewoner waar ook ter wereld een gesprek kan 
aannemen, z ien wie er aanbelt en de deur kan openen.

M-50WiFi Classe 100 X16E
videofoon 5 inch met WiFi



M-50w

joystick

Gesprekstoetsen                    beginnen of beëindigen handsfree gesprek
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets 
(knippert groen) om een gesprek te voeren. Met de rode gesprekstoets beëindigt u het gesprek en 
gaat het beeld uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken en gaat het beeld 
vanzelf uit. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is het beeld uit, 
dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet het beeld aan met de bewakingstoets        .

Sleuteltoets             bedient de deuropener
Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het 
deur-icoon      op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid 
op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur 
vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Bewakingstoets          zet het beeld aan
Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te 
zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te 
zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

Bezoek belt aan bij ingang beneden
Als er bij de ingang aangebeld wordt op het deurstation, gaat uw videofoon over en krijgt u beeld. In 
het donker schakelt de kleurencamera over op zwart-wit. Na 30 seconden gaat het vanzelf uit.beeld 

Lichttoets         en toetsen , ,  en  worden niet gebruikt.1 2 3 4

Als u de bel niet goed hoort, kunt u uw smartphone koppelen via uw wifi netwerk. De bel gaat dan ook 
op uw smartphone, u kunt praten en zien wie er aanbelt. Zie de aparte gebruiksaanwijzing voor de app.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie
Videofoon M-50W ‘Classe 100’  BT344682 Classe100 X16E

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel
Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar het scherm blijft 
uit en er is geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden 
ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Volume van spraak
Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker van uw videofoon wijzigen met de joystick 
rechts. De videofoon zendt het gesprek tot een meter ver naar uw gehoorapparaat als dat op stand 
TeleLoop staat. Dit werkt niet bij bluetooth gehoorapparaten.
Het volume van het deurstation bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

Volume van bel
U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u 
de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon       rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u 
geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt. 

Gesprekstoetsen                    beginnen of beëindigen handsfree gesprek
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets 
(knippert groen) om een gesprek te voeren. Met de rode gesprekstoets beëindigt u het gesprek en 
gaat het beeld uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken en gaat het beeld 
vanzelf uit. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is het beeld uit, 
dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet het beeld aan met de bewakingstoets        .

Sleuteltoets             bedient de deuropener
Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het 
deur-icoon      op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid 
op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur 
vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Bewakingstoets          zet het beeld aan
Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te 
zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te 
zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

Lichttoets         en toetsen , ,  en  worden niet gebruikt.1 2 3 4

Als u de bel niet goed hoort, kunt u uw smartphone koppelen via uw wifi netwerk. De bel gaat dan ook 
op uw smartphone, u kunt praten en zien wie er aanbelt. Zie de aparte gebruiksaanwijzing voor de app.

Volume van spraak
Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker van uw videofoon wijzigen met de joystick 
rechts. De videofoon zendt het gesprek tot een meter ver naar uw gehoorapparaat als dat op stand 
TeleLoop staat. Dit werkt niet bij bluetooth gehoorapparaten.
Het volume van het deurstation bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

Volume van bel
U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u 
de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon       rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u 
geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt. 

Lichttoets         en toetsen , ,  en  worden niet gebruikt.1 2 3 4

Volume van bel
U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u 
de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon       rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u 
geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt. 

Lichttoets         en toetsen , ,  en  worden niet gebruikt.1 2 3 4

Als u de bel niet goed hoort, kunt u uw smartphone koppelen via uw wifi netwerk. De bel gaat dan ook 
op uw smartphone, u kunt praten en zien wie er aanbelt. Zie de aparte gebruiksaanwijzing voor de app.

Volume van bel
U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u 
de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon       rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u 
geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt. 

Sleuteltoets             bedient de deuropener
Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het 
deur-icoon      op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid 
op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur 
vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Bewakingstoets          zet het beeld aan
Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te 
zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te 
zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

Bewakingstoets          zet het beeld aan
Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te 
zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te 
zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

Bediening videofoon
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In de pagina’s hierachter leggen we  stap voor stap uit hoe je je smartphone koppelt aan je 
videofoon. Je moet een hoofdaccount maken en dat mag er echt maar één zijn. Je kan met deze 
ene hoofdaccount andere mensen uitnodigen vanuit de app op je smartphone. Die andere 
mensen krijgen dan een e-mail van BTicino-Legrand en maken een gewone account op hun 
smartphone. Maak dus NOOIT MEERDERE HOOFDACCOUNTS voor een videofoon en gebruik 
ook NOOIT EEN ACCOUNT OP VERSCHILLENDE SMARTPHONES, anders blokkeert je 
videofoon.

Pagina 3 We beginnen met de systeemvereisten en troubleshooter.
Pagina 4-5 Over het maken van een hoofdaccount.
Pagina 6 Als je je hoofdaccount wil overzetten naar een nieuwe smartphone.
Pagina 7 Een smartphone toevoegen oftewel een mede-bewoner uitnodigen.
Pagina 8 Voor de uitgenodigde nieuwe gebruiker.

Door Entry
CLASSE 100X

App

M-50w

Als je smartphone gekoppeld is 
aan je M-50w videofoon, als de 
app actief is en als er wordt 
aangebeld, ziet het er zo uit.

Als er aangebeld wordt, begin je 
een gesprek door op de groene 
knop te drukken. Je beëindigt een 
gesprek door op de rode knop te 
drukken. 

Na een update van de app of van 
je smartphone moet je opnieuw 
inloggen. Dit komt vooral voor op 
iPhone IOS.

Als je de app opent en dit 
inlogscherm ziet, moet je dus 
opnieuw inloggen anders doet de 
app het niet.

Je kan meteen de deur openen 
door van links naar rechts te 
swipen (vegen) op het blok ‘slot’. 
Dus begin op het sleutelsymbool 
en beweeg naar rechts.

DOOR ENTRY
Classe 100X

T-Mobile NL 12:39 100%

EMAIL ADDRESS

PASSWORD Forgot your password?

Sign in

Email Address

Password

Don’t have an account? Sign up now

T-Mobile NL

T-Mobile NL

T-Mobile NL12:30

12:30

12:30100%

100%

100%

DOOR ENTRY

DOOR ENTRY

DOOR ENTRY

Camera

Camera

Camera

Slot

Slot

Slot

Inkomende oproep

Inkomende oproep

Inkomende oproep

Door Entry App

Over deze gebruiksaanwijzing:

De basics:



Systeemvereisten

- De smartphone moet Android 5.0 of hoger of Iphone IOS 10 of hoger hebben.
- Alleen als de app zichtbaar is in appstore op je smartphone, wordt je smartphone ondersteund.
- Je smartphone moet voor de installatie verbonden zijn met je Wi-Fi thuis.
- Op je smartphone moet bij Wi-Fi “automatisch verbinden"  aanstaan.
- Je Wi-Fi thuis moet 2.4gHz 802.11 b/g/n zijn. Wi-Fi 5 GHz is niet compatible.
- Je Wi-Fi thuis moet een standaard netwerk zijn en geen gastnetwerk. 
- Als je thuis Wi-Fi repeaters hebt, moeten deze hetzelfde SSID hebben als je router en ze mogen 
geen TCP/IP-verkeer filteren.

Deurvideo op je smartphone

Eigenlijk kan je op de app precies hetzelfde doen als je met je videofoon, maar de deuropener 
bedien je door te swipen. Er is één verschil: als er wordt aangebeld op je voordeurbel, klinkt het 
tweede belsignaal van de videofoon, maar de app geeft dat niet door. Er zit bij je eigen voordeur 
alleen een voordeurbel en geen camera of deuropener.

Troubleshooter

Tijdens de installatie:
- als je je modem hebt geconfigureerd met een firewall of andere instellingen, dan kan de 
videofoon geen verbinding maken met het internet. Probeer het eens zonder die instellingen.
- firewall, VPN en virusscanner apps op je smartphone schermen je IP-adres af waardoor de 
server jouw smartphone niet kan vinden. Probeer het eens met die apps uitgeschakeld.
- als het niet lukt om je Samsung smartphone te koppelen en je vastloopt bij stap 15: gebruik even 
een andere smartphone. Koppel deze smartphone met de instructies op pagina “Hoofdaccount 
nieuwe smartphone”. Als het werkt op die andere smartphone, meld je daar dan af (via het menu). 
Verwijder voor de zekerheid de app op die andere smartphone. Log vervolgens met je Samsung in 
volgens pagina “Hoofdaccount nieuwe smartphone” stap 2.
Oproep komt niet binnen op je smartphone:
De energiebesparingsfunctie van de smartphone houdt de oproep tegen. Schakel de 
batterijbesparing uit en stel in dat de Door Entry app niet mag sluimeren.
Deur openen lukt niet op je smartphone:
Je moet de slotbalk van links naar rechts het beeld uit swipen (schuiven). Als de balk groen wordt, 
gaat de deur open.
Het Wi-Fi symbool op de videofoon knippert:
Als je een nieuw modem krijgt van je provider of het Wi-Fi wachtwoord thuis veranderd is: ga in de 
app naar Menu Instellingen. Stel de Wi-Fi verbinding van de binnenpost in. Volg de stappen van 
de app (opnieuw QR etc.).
De app werkte altijd maar opeens moet ik opnieuw inloggen:
Dit kan gebeuren na een automatische update. Als opnieuw inloggen niet lukt, moet je een 
systeemreset op de videofoon doen.
Ik wil een systeemreset op de videofoon doen:
Druk de joystick van de videofoon in. 
Druk de joystick een keer naar beneden (een tandwieltje verschijnt in beeld). 
Druk de joystick een keer in.
Druk de joystick twee keer naar beneden (een videofoon met eronder de tekst “Reset” verschijnt).
Druk de joystick een keer in.
Druk de joystick een keer naar beneden en druk de joystick een keer in om te bevestigen.
Wacht een minuut tot de videofoon volledig gereset is.
Log vervolgens in volgens pagina “Hoofdaccount nieuwe smartphone”. Volg de stappen van de 
app (opnieuw QR etc.).
Ik heb een OnePlus 7 Pro Smartphone:
Je moet de instellingen van je smartphone wijzigen. 
Ga naar INSTELLINGEN, ga naar DISPLAY en dan VIDEO ENHANCER en dan uitzetten
Google Android ondersteunt bepaalde smartphones niet meer:
Daardoor werkt de app niet of niet goed op: Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, 
Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Pro (+), Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30, Honor 9X Pro, 
Honor View 30 Pro en Honor View 30.

M-50wKoppelen smartphone



Je mag maar één hoofdaccount maken. Je kan met deze ene hoofdaccount andere mensen 
uitnodigen vanuit de app op je smartphone. Die andere mensen krijgen dan een e-mail van 
BTicino-Legrand en maken een gewone account op hun smartphone. 
Maak dus NOOIT MEERDERE HOOFDACCOUNTS voor een videofoon en gebruik ook 
NOOIT EEN ACCOUNT OP VERSCHILLENDE SMARTPHONES, anders blokkeert je videofoon.

Door Entry
CLASSE 100X

App

M-50w

Stap 3

Vul je e-mailadres in.
Kies 'Send verification code'.

Stap 4

Open de e-mail van BTicino.

Stap 5

Vul de code uit de mail in. 
Kies 'Verify code'

Stap 2

Open de app.
Kies 'Don't have an account?
         Sign up now'

T-Mobile NL 11:38 100%

WELCOME!

U kunt de procedure voor het leggen

van de verbinding tussen de binnenpost

en uw smrtphone voltooien aan de

hand van de eenvoudige stappen die

hieronder zijn beschreven.

Druk op het draaiwiel aan de

rechterzijde van de binnenpost om het

menu te openen. Draai het wiel naar

boven of beneden om te navigeren, druk

erop om te bevestigen.

Annuleren >

>>

T-Mobile NL 11:39 100%

CONFUGUREREN

T-Mobile NL 11:30 100%

EMAIL ADDRESS

PASSWORD Forgot your password?

Sign in

Email Address

Password

Don’t have an account? Sign up now

T-Mobile NL 12:39 100%

T-Mobile NL 12:39 100%

Fill in the fields below to complete the

creation of your account.

PASSWORD

GIVEN NAME

GIVEN NAME

SURNAME

SURNAME

Create

Password

Given name

Given name

Surname

Surname

I have read and agree to the data privacy

policy.

I have read and agree to the data privacy

policy.

Send commercial and/or advertising

communications, as per item (3) of the

purposes of processing described in the

privacy policy.

Analyse your preferences/interests, as

per item (4) of the purposes of

processing described in the

privacy policy.

CONFIRM PASSWORD

COUNTRY

COUNTRY

Confirm Password

Country

Country

I have read and agree to the terms and

conditions.

I have read and agree to the terms and

conditions.

Door Entry App
CLASSE 100X

Stap 8

Welkompagina.
Kies '>'.

Stap 9

Het begin van de uitleg. Lees 
aandachtig en doe precies wat er 
staat. De zes schermen
met uitleg staan niet in deze 
manual.
Kies iedere keer ‘>'.

Stap 10
Als je de aanwijzingen van de app 
volgt, verschijnt er een QR-code 
op het scherm van de videofoon. 
Scan hem met de camera van de 
smartphone. Hiermee leert de 
smartphone met welke videofoon 
hij verbonden is.

Stap 6

Vul je gegevens in.

Stap 7

Vul verder je voorkeuren in.
Kies 'Create’

Stap 1

Download en installeer de app 
“DOOR ENTRY”.
De App Store van je smartphone 
toont alleen apps, die je smart-
phone ondersteunt. Sommige 
smartphones zijn niet geschikt 
voor deze app.

T-Mobile NL 11:33 100%

Enter a valid email adress to start

the registration.

EMAIL ADDRESS

Send verification code

Email Address

DOOR ENTRY
Classe 100X

T-Mobile NL 11:32 100%

EMAIL ADDRESS

PASSWORD Forgot your password?

Sign in

Email Address

Password

Don’t have an account? Sign up now

CLASSE 100X

T-Mobile NL 11:35 100%

We have sent a verification code to

your email voorbeeld@gmail.com.

Please fill in the field below.

Send new code

Legrand                     12:31

Legrand account email
verification code

Thanks for verifying your voorbeeld@gmail.com account!

Your code is: 123456

Sincerely,

Legrand

This message was sent from an unmonitored email address. Please do not

reply to this message.

Verify your email address

Aan u                                 ...
L

Beantwoorden

T-Mobile NL 11:34 100%

DOOR ENTRY
Classe 100X

Hoofdaccount maken



T-Mobile NL 12:51 100%

NAAR HUIS BELLEN

DOOR ENTRY

Camera

Slot

Trappenhuisverlichting

Indrukken voor de activering

T-Mobile NL 12:18 100%

DOOR ENTRY

NAAR HUIS BELLEN

Trappenhuisverlichting

Slot

Camera

Indrukken voor de activering

T-Mobile NL 12:51 100%

NAAR HUIS BELLEN

DOOR ENTRY

Camera

Slot

Trappenhuisverlichting

Indrukken voor de activering

T-Mobile NL 12:19 100%

DOOR ENTRY

NAAR HUIS BELLEN

Trappenhuisverlichting

Slot

Camera

Indrukken voor de activering

Maak NOOIT MEERDERE HOOFDACCOUNTS voor je videofoon.
Gebruik NOOIT HETZELFDE ACCOUNT OP VERSCHILLENDE SMARTPHONES.
Bel Nelec als je meer dan één M-50W op één Wi-Fi netwerk wil aansluiten.

M-50w

>

T-Mobile NL 12:11 100%

T-Mobile NL 12:11 100%

CONFUGUREREN

CONFUGUREREN

CONFUGUREREN

T-Mobile NL 4G 12:14 100%

T-Mobile NL 4G 12:16 100%

T-Mobile NL 4G 12:17 100%

>>

Show Password

Enter password for ThuisNetwerk

Zoeken naar de binnenpost

Gelieve eventje te wachten tot de

configuratie correct is afgerond.

CONFIGURATIE

SUCCESVOL BEEINDIGD

Ok

Welkom

Synchronisatie in uitvoering.

De service wordt geactiveerd.

Dit kan een aantal minuten

duren...

Welkom

Wilt u de startpagina van de

“Door Entry”App aanpasen?

Bedieningen toevoegen

 verwijderen of aanpassen?

Stap 11

Je smartphone is normaal 
gesproken verbonden met je 
eigen Wi-Fi thuisnetwerk. De app 
vraagt nu om je smartphone te 
verbinden met het Wi-Fi netwerk 
van je BTicino videofoon...

Stap 14

Nu moet je smartphone weer 
verbonden worden met je eigen 
Wi-Fi thuisnetwerk.
Als je kiest voor ‘verbind’ regelt de 
app dit voor je bij de instellingen 
(Wi-Fi) van je smartphone.
Stap 14 wordt soms overgeslagen.

Stap 12

Selecteer je eigen Wi-Fi netwerk. 
De app geeft dit door aan je 
videofoon.

Stap 13

Voer het wachtwoord in van je 
eigen Wi-Fi netwerk. De app geeft 
dit door aan je videofoon.

Stap 17

Synchronisatie in uitvoering op de 
cloudserver van BTicino.
kies 'Ok'.

Stap 16

De koppeling met de videofoon is 
klaar.
Kies '>'.

Stap 15

De app zoekt de videofoon, dit 
kan even duren.

Stap 18

Je kan de startpagina aanpassen, 
maar dit is bijna nooit nodig. Er is 
bijvoorbeeld meestal maar één 
deur om te openen en meestal 
zijn er geen extra bedieningen 
(schakelrelais). Kies ‘X’.

>

>

>

>

Controle van de WiFi-verbinding

Controle van de WiFi-verbinding

CONFiGUREREN

‘Door Entry’wil

verbinding maken met

wifinetwerk

‘ThuisNetwerk”?

Annuleer Verbind

CONFiGUREREN

‘Door Entry’wil

verbinding maken met

wifinetwerk

‘BTICINO_123456”?

Annuleer Verbind

CONFUGUREREN

ThuisNetwerk

Ander_Netwerk

Buurman1_Netwerk

Buurman2_Netwerk

Buurman3_Netwerk

Buurman4_Netwerk

T-Mobile NL 4G 12:13 100%

Selecteer het Wifi-netwerk voor

de binnenpost.

>

Hoofdaccount maken



Er mag maar één hoofdaccount zijn. Volg deze stappen als je voor de hoofdaccount een andere 
(bijvoorbeeld nieuwe) smartphone gaat gebruiken. Maar als je andere mensen wil uitnodigen 
vanuit de app op je smartphone ga je naar de pagina “een smartphone toevoegen”. 
Maak NOOIT MEERDERE HOOFDACCOUNTS voor een videofoon.

Door Entry
CLASSE 100X

App

DOOR ENTRY
Classe 100X

CLASSE 100X

M-50w

Stap 1

Download en installeer de app 
“DOOR ENTRY”.
De App Store van je smartphone 
toont alleen apps, die je smart-
phone ondersteunt. Sommige 
smartphones zijn niet geschikt 
voor deze app.

Stap 2

Open de app.
Vul je e-mailadres en wachtwoord 
in. Kies ‘Sign in.

T-Mobile NL 11:30 100%

EMAIL ADDRESS

PASSWORD Forgot your password?

Sign in

Email Address

Password

Don’t have an account? Sign up now

Door Entry App
CLASSE 100X

Stap 3

Als je al een werkende account 
hebt, werkt de app nu. Als je de 
app al op een andere smartphone 
hebt, moet je daar afmelden.
Anders moet je naar stap 8 van 
“Hoofaccount maken”.

DOOR ENTRY
Classe 100X

EMAIL ADDRESS

PASSWORD Forgot your password?

Sign in

Email Address

Password

Don’t have an account? Sign up now

T-Mobile NL 11:32 100%

T-Mobile NL 11:33 100%T-Mobile NL 11:38 100%

WELCOME!

U kunt de procedure voor het leggen

van de verbinding tussen de binnenpost

en uw smrtphone voltooien aan de

hand van de eenvoudige stappen die

hieronder zijn beschreven.

Annuleren >

Hoofdaccount nieuwe smartphone



HANDLEIDING IN 5 STAPPEN
Als je een gekoppelde hoofdaccount hebt, kan je met de app op je smartphone gebruikers 
(bijvoorbeeld gezinsleden) uitnodigen. Die gebruikers maken dan ieder een eigen account 
aan. Gebruik nooit één account op meerdere smartphones.
DIT IS DE ENIGE MANIER OM GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN!

M-50w

T-Mobile NL 12:30 100%

Stap 1

Open de app.
Open  het menu ( de drie horizontale streepjes links 
bovenaan)

Stap 3

Kies '+' (in blauwe rondje rechts onder)

Stap 4

Toets twee keer het e-mailadres van de persoon, die je wil
uitnodigen 
(die persoon moet dit e-mailadres op zijn smartphone 
kunnen ontvangen) 
Kies '>'

Stap 5

De e-mail is verstuurd.
Kies 'Ok’.
Kies '<' tot je weer in het beginscherm bent.

Bij gebruikers zie je het toegevoegde account staan.
Het account met de blauwe ster is het hoofdaccount.

Stap 2

Kies 'Gebruikers'

NAAR HUIS BELLEN

DOOR ENTRY

Camera

Slot

Trappenhuisverlichting

Indrukken voor de activering

T-Mobile NL

T-Mobile NLT-Mobile NL

12:30

12:3012:31

100%

100%

T-Mobile NL 12:31 100%

100%

<             GEBRUIKERS

<             GEBRUIKERS

<             UITNODIGEN

<             UITNODIGEN

iPhone

iPhone

blablabla@gmail.com

blablabla@gmail.com

blablabla@gmail.com

blablabla@gmail.com

De uitgenodigde gebruiker heeft

tioegang tot alle functies van deze

applicatie

De uitgenodigde gebruiker heeft

tioegang tot alle functies van deze

applicatie

E-mail

E-mail

E-mail bevestigen

E-mail bevestigen

Annuleren

Annuleren

>

>

Ok

success

Uitnodiging verzonden gezinslid@gmail.com

gezinslid@gmail.com

T-Mobile NL 12:30 100%

Menu

Gebruikers

Instellingen

Account

Beoordeel ons

Help

Informatie

Afmelden

Door Entry
CLASSE 100X

App

Een smartphone toevoegen



HANDLEIDING IN 9 STAPPEN
De uitgenodigde gebruiker moet wachten op het mailtje met de uitnodiging...

T-Mobile NL 12:41 100%

Legrand                     12:31

Legrand account email
verification code

Thanks for verifying your voorbeeld@gmail.com account!

Your code is: 123456

Sincerely,

Legrand

This message was sent from an unmonitored email address. Please do not

reply to this message.

Verify your email address

Aan u                                 ...
L

Beantwoorden

T-Mobile NL 12:51 100%
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NAAR HUIS BELLEN

DOOR ENTRY

Camera

Slot

Trappenhuisverlichting

Indrukken voor de activering

T-Mobile NL 12:51 100%

DOOR ENTRY

NAAR HUIS BELLEN

Trappenhuisverlichting

Slot

Camera

Indrukken voor de activering

DOOR ENTRY
Classe 100X

M-50w

T-Mobile NL 12:42 100%

T-Mobile NL 12:40 100%

T-Mobile NL 12:39 100%

T-Mobile NL 12:39 100%

T-Mobile NL 12:39 100%

We have sent a verification code to

your email voorbeeld@gmail.com.

Please fill in the field below.

Enter a valid email adress to start

the registration.

Fill in the fields below to complete the

creation of your account.

Send new code

EMAIL ADDRESS

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

PASSWORD

GIVEN NAME

GIVEN NAME

SURNAME

SURNAME

Forgot your password?

Send verification code

Sign in

Create

Email Address

Email Address

Password

Password

Given name

Given name

Surname

Surname

Ok

Welkom

Synchronisatie in uitvoering.

De service wordt geactiveerd.

Dit kan een aantal minuten

duren...

Stap 1

Wacht op de uitnodiging van 
BTicino per e-mail.
Installeer de app “door entry”.

Stap 3

Vul je e-mailadres in.
Kies 'Send verification code'.

Stap 4

Open de e-mail van BTicino.

Stap 5

Vul de code uit de mail in. 
Kies 'Verify code'

Stap 2

Open de app.
Kies 'Don't have an account?
         Sign up now'

Don’t have an account? Sign up now

I have read and agree to the data privacy

policy.

I have read and agree to the data privacy

policy.

Send commercial and/or advertising

communications, as per item (3) of the

purposes of processing described in the

privacy policy.

Analyse your preferences/interests, as

per item (4) of the purposes of

processing described in the

privacy policy.

CONFIRM PASSWORD

COUNTRY

COUNTRY

Confirm Password

Country

Country

I have read and agree to the terms and

conditions.

I have read and agree to the terms and

conditions.

Door Entry
CLASSE 100X

App

Stap 6

Vul je gegevens in.

Stap 8

Synchronisatie in uitvoering op de 
cloudserver van BTicino.
kies 'Ok'.

Stap 9

Beginpagina ingelogde app.
Klaar!

Stap 7

Vul verder je voorkeuren in.
Kies 'Create’

Door Entry
CLASSE 100X

App

Voor de uitgenodigde gebruiker
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