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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.

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 be-
dienen. De sleuteltoets licht dan drie tellen rood op. U 
kunt de deuropener ook bedienen als er niet aange-
beld wordt.

Als er meerdere ingangen met een deurstation zijn, 
dan zal het slot bediend worden van waar de oproep 
afkomstig is.

Op moderne BTicino deurstations licht er een icoon op 
en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

Er wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.
Als de bezoeker in het gebouw is, vindt hij bij uw eigen 
voordeur een beldrukker (de voordeur-drukker), 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 het belpaneel wordt 
aangebeld.

Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker 
wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal.

Voor de M-70Wifi: Als het hele systeem uit is geweest, 
knipperen deze iconen de eerste 10 seconden. Het 
Wifi-icoon blijft rood knipperen tot er Wifi-verbinding is.

Voor de M-70Wifi: Als het ingebouwde antwoord-
apparaat 5 seconden na aanbellen opneemt, reageert 
het touchscreen 15 seconden lang nergens op.
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3) De bewakingsfunctie.
Druk op de bewakingstoets om zelf het videobeeld aan 
te zetten en het deurstation te activeren. Dat kan dus 
ook zonder dat er is aangebeld. De bewakingstoets 
licht rood op bij aanraking en de gesprekstoets gaat 
knipperen.

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.

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

Als het beeld uit staat, kunt u geen gesprek beginnen.

Als u niks doet, gaan het beeld en de gespreksverbin-
ding na 60 seconden vanzelf uit.

4) Switchen naar andere camera’s.
Als er meerdere deurstations 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

Uitgebreide gebruiksaanwijzing



M-70 4

10:36  
Maandag, 27 April

Download Door Entry App

InstellingenBericht

Regelt het volume

Microfoon uitschakelen

Regelt de helderheid

Regelt het contrast

Regelt de kleur van het beeld

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.

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.

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) Wat de favorietentoets doet, wordt bepaald door 
de installateur. De toets is eigenlijk alleen handig als er 
een tweede deurstation, een BT-Rel (om iets te 
schakelen) of een tweede deuropener bediend moet 
worden. Bij bedienen licht het icoon rood op.

Bijvoorbeeld als er twee deurstations zijn: het ene 
deurstation activeert u met de bewakingstoets en het 
andere deurstation activeert u direct met de 
favorietentoets (u kunt natuurlijk ook het andere 
deurstation activeren door nog een keer op de 
bewakingstoets te drukken).
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Volume en beltonen instellen.
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu 
het hoofdmenu. Ga naar instellingen door het tandwiel-
icoon aan te raken en raak vervolgens de balk 
‘Beltonen’ aan.

De videofoon kan verschillende oproepen ontvangen: 
als er beneden bij het deurstation wordt aangebeld of 
als er bij uw eigen voordeur wordt aangebeld of - voor 
de M-70 met Wi-Fi: 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).

De inconen Wi-Fi en Smartphone zijn er alleen bij de 
M-70 Wi-Fi en ontbreken dus bij de M-70M.

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

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

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

Raak de balk ‘Intercom binnen’ aan om de beltoon voor 
oproepen vanaf de smartphone in te stellen (M-70W).

Raak ‘Meer beltonen...’ aan voor het instellen van de 
beltoon van aanbellen bij uw eigen voordeur.

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

Deurstation (S1) bepaalt de beltoon van een tweede 
deurstation (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.

Beltonen instellen



M-70W

Wifi thuis1

Wifi thuis1 Verbonden

Wifi thuis2

Wifi thuis2

Wifi buurman

Wifi buurman

Wifi buurvrouw

Wifi buurvrouw

Wifi kantoor

Wifi kantoor

Wifi printer

Wifi printer

Wifi thuis1

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123

Password: ****

W-Fi Bevestig<      Achteruit

i

10:36  
Maandag, 27 April

InstellingenBericht

Download Door Entry App

!

Instellingen<      Achteruit

Toetsentoon

Algemeen

Beltonen

Display

Configuratie

Wi-Fi

Associated accounts

Tijd en datum

Taal

Informatie >

>

>

>

>

Wi-Fi<      Achteruit

Wi-Fi

Wi-Fi<      Achteruit

Wi-Fi

x

U moet eerst de Wi-Fi verbinding instellen voordat u 
uw smartphone aan de videofoon kunt koppelen. 

Als er een uitroepteken in het Wi-Fi icoontje van het 
scherm staat, is de Wi-Fi verbinding niet of niet goed 
ingesteld.

Raak de toets ‘Instellingen’ aan voor Wi-Fi instellingen.

Raak in het menu ‘Algemeen’ de toets ‘Wi-Fi’ aan.

Bevestigingstoon bij het aanraken van het scherm?
Als de toetsentoon aan staat, zie je een gesloten 
bolletje en klinkt er een toon bij het aanraken van het 
scherm.

Zet de Wifi aan (het bolletje is gesloten). Het scherm 
toont alle Wifi-netwerken in de buurt. Bij een grijs Wifi- 
logo is de verbinding matig. Bij een Wi-Fi logo met 
rood is de verbinding echt te slecht.

Klik op uw eigen Wi-Fi netwerk om hier verbinding mee 
te maken. Kies altijd dat Wi-Fi netwerk,  waar uw eigen 
smartphone ook mee verbonden is, anders kunt u uw 
smartphone niet koppelen.

Type het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk in met het 
toetsenbord op het scherm. Let op: het wachtwoord is 
hoofdlettergevoelig. Via het oogje kunt u tijdens het 
typen het wachtwoord zichtbaar of onzichtbaar maken. 

Na het invoeren van het wachtwoord raakt u de toets 
‘Bevestig’ aan. De videofoon gaat nu verbinding maken 
met uw Wi-Fi netwerk.

Als uw videofoon verbinding heeft gemaakt, gaat het 
rode Wi-Fi icoontje onder uw scherm uit en ziet u het 
netwerk waarmee u verbonden bent met daarnaast 
Verbonden. Voor IP-specialisten staan er nog 
instellingen naast Verbonden bij ‘i’. 

Als u helemaal terug gaat naar het hoofdmenu, ziet u 
rechtsboven een Wi-Fi icoon ten teken van een goede 
verbinding.

Let op: uw smartphone is nu nog niet aangesloten op 
de videofoon. Op de volgende pagina staat wat u 
daarvoor moet doen.

Wi-Fi instellingen
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Voor u aan de slag gaat...
Het koppelen van een BTicino 
videofoon gaat eigenlijk altijd goed, 
tenzij u of een huisgenoot dat twee 
keer doet. Als er meerdere 
accounts gekoppeld zijn, werkt het 
niet goed en moet u alle accounts 
verwijderen en de app opnieuw 
downloaden. Niet doen dus! 
Verderop staat hoe je wel een 
tweede smartphone kunt koppelen.

Als het toch gebeurd is, bel Nelec 
voor de speciale PDF met 
instructies.

Stap 1
Ga naar de ‘Play Store’ voor 
Android of naar de ‘App Store’ voor 
iOS-apparaten. Zoek naar de 
‘Door Entry’ app van BTicino en 
installeer de app op uw smart-
phone. Open de ‘Door Entry’ app. 

Let op: Stel eerst de Wi-Fi op uw 
videofoon in. Daarna kunt u zich 
aanmelden via de app. Het Wi-Fi 
netwerk van uw smartphone en uw 
videofoon moet hetzelfde zijn. De 
ingestelde tijd op smartphone en 
videofoon moet hetzelfde zijn.

Stap 2
Voordat u oproepen op uw smart-
phone kan ontvangen, moet u zich 
eenmalig aanmelden. 

Klik op ‘Aanmelden’.

Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in. De 
velden met * zijn verplicht.

Klik op ‘Ok’.

Stap 4
Vink het bovenste vakje aan om de 
voorwaarden te accepteren. U 
bent verplicht deze voorwaarden te 
accepteren om verder te kunnen.

Stap 4 (vervolg)
Bij de 3 bolletjes daaronder is het 
mogelijk om BTicino toestemming 
te geven voor het gebruiken van 
uw gegevens. Hier kunt u naar 
eigen wens toestemming voor 
geven. 

Vink het laatste vakje aan om aan 
te geven dat u akkoord gaat met 
het privacybeleid (verplicht).

Klik op ‘Bevestigen’.

Stap 5
U krijgt nu een bevestiging in 
beeld, dat uw account is 
aangemaakt.

Klik op ‘Ok’ om verder te gaan.

Er wordt een e-mail verzonden 
naar het opgegeven emailadres 
met een tijdelijk wachtwoord. Dit 
wachtwoord heeft u nodig voor de 
volgende stap.

Stap 6
Type uw emailadres en tijdelijke 
wachtwoord (uit de mail) in.

Door op het oogje te klikken maakt 
u het wachtwoord dat u intypt 
zichtbaar.

Het is aan te raden de keuze ‘mijn 
gegevens onthouden’ aan te 
vinken.

Klik op ‘Openen’.

De App downloaden
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Stap 8
U krijgt nu een korte uitleg over het 
gebruik van de ‘Door Entry’ app. 

Swipe naar rechts om door de 
uitleg heen te gaan.

In de uitleg staat onder andere dat 
u uw videofoon eerst met Wifi 
moet verbinden. Dit heeft u hier-
voor al gedaan.

De ingestelde tijd op uw smart-
phone en de videofoon moeten tot 
op de minuut hetzelfde zijn.

Stap 8 (vervolg)
Op uw laatste scherm ziet u staan 
‘Start de configuratie’. 
 
Klik op ‘Configureren’. 

Uw smartphone gaat nu zoeken 
naar de videofoon en probeert hier 
verbinding mee te maken. Het kan 
even duren tot dat de configuratie 
goed is afgerond. 

Stap 9
Zodra er verbinding is gemaakt 
met uw videofoon verschijnt er op 
uw scherm ‘Verbonden beeldhuis-
telefoon’,

Klik op ‘Ok’. 

Uw smartphone is nu gekoppeld 
aan uw videofoon. 

Stap 9 (vervolg)
Soms wordt de videofoon niet in 
één keer gevonden. 
Als dit het geval is:
Controleer of uw smartphone met 
hetzelfde Wi-Fi netwerk is 
verbonden als uw videofoon. Zet 
anders de Wi-Fi verbinding op uw 
smartphone uit en weer aan. 
Probeer hierna  de configuratie 
nog een keer. In de meeste 
gevallen lukt het nu wel om uw 
smartphone met de videofoon te 
verbinden. Zet anders uw 

Stap 9 (vervolg)
Als dat niet helpt, zet dan uw 
smartphone uit en weer aan.

Check of de ingestelde tijd op uw 
smart-phone en de videofoon 
hetzelfde  zijn.

Check of er meerdere accounts 
zijn aangemaakt op uw videofoon.

Stap 7
Ter beveiliging moet u een nieuw 
wachtwoord invoeren. 

Uw nieuwe wachtwoord moet 
voldoen aan een aantal eisen:
o Minimaal 8 tekens
o Minstens 1 letter
o Minstens 1 cijfer
o Moet afwijken van uw 5 laatst 
gebruikte wachtwoorden.

Klik op ‘Ok’. U ontvangt per mail 
een bevestiging van het wijzigen 
van uw wachtwoord. 

App koppelen aan videofoon
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Andere bewoners uitnodigen
Om medebewoners ook gebruik te 
laten maken van de Wi-Fi functie, 
moet u hen uitnodigen via de app 
op uw smartphone. 

Let op: uitnodigen is de enige 
manier om andere smartphones 
te koppelen.

In de volgende stappen (stap 10 
t/m 16) wordt uitgelegd hoe mede-
bewoners gekoppeld kunnen 
worden aande videofoon. 

Stap 10
Om een andere gebruiker toe te 
voegen, gaat u naar het menu in 
de linker bovenhoek van de 
smartphone. 

Klik vervolgens op het submenu 
‘Gebruikers’.

Stap 11
In dit ‘Gebruikers’ menu kunt u 
zien welke gebruikers en 
apparaten er zijn gekoppeld aan 
de videofoon. 

Ook kunt u hier gebruikers 
verwijderen of nieuwe gebruikers 
toevoegen. 

Klik op de toets ‘Uitnodigen’ om 
een nieuwe gebruiker aan de 
videofoon te koppelen.

Stap 12
Type het emailadres van de 
andere gebruiker in. Ter 
bevestiging dient u twee keer het 
emailadres in te typen.

Klik op ‘Ok’.

Stap 13
U krijgt een bevestiging dat de 
uitnodiging is verzonden. Deze 
bevestiging krijgt u ook per mail. 

De medebewoner die u heeft 
uitgenodigd krijgt hier ook bericht 
van. 

Klik op ‘Ok’ om weer naar uw 
beginscherm te gaan. 

Andere bewoner uitnodigen
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Stap 14
Let op: de volgende stappen zijn 
voor de nieuwe medebewoner!

De nieuwe medebewoner moet nu 
zelf zijn of haar smartphone gaan 
koppelen aan de videofoon. 

De medebewoner dient hiervoor 
eerst stap 1 t/m 7 uit deze 
handleiding te doorlopen.

Ga hierna door naar stap 15.

Stap 22
Na het doorlopen van stap 15 t/m 
21 moet u bevestigingen dat u een 
uitnodiging heeft ontvangen. 

Klik op ‘Ok’ als dat het geval is. 
Anders moet u zich nog een keer 
laten uitnodigen.

Stap 23
Doorloop nu stappen 8+9 die 
eerder in deze handleiding worden 
besproken. 

Na het doorlopen van deze 
stappen is uw smartphone klaar 
voor gebruik.

Stap 15
Ga naar de ‘Play Store’ voor 
Android of naar de ‘App Store’ voor 
iOS-apparaten. Zoek naar de 
‘Door Entry’ app van BTicino en 
installeer de app op uw smart-
phone. Open de ‘Door Entry’ app. 

Let op: Stel eerst de Wi-Fi op uw 
videofoon in. Daarna kunt u zich 
aanmelden via de app. Het Wi-Fi 
netwerk van uw smartphone en uw 
videofoon moet hetzelfde zijn. De 
ingestelde tijd op smartphone en 
videofoon moet hetzelfde zijn.

Stap 16
Voordat u oproepen op uw smart-
phone kan ontvangen, moet u zich 
eenmalig aanmelden. 

Klik op ‘Aanmelden’.

Stap 17
Vul in het aanmeldscherm de 
gevraagde gegevens in. De velden 
met * zijn verplicht.

Klik op ‘Ok’.

Stap 18
Vink het bovenste vakje aan om de 
voorwaarden te accepteren. U 
moet de voorwaarden accepteren.

Bij de drie bolletjes daaronder is 
het mogelijk om BTicino 
toestemming te geven voor het 
gebruiken van uw gegevens. Hier 
kunt u naar eigen wens 
toestemming voor geven. 

Vink het laatste vakje aan om aan 
te geven dat u akkoord gaat met 
het privacybeleid (verplicht).

Stap 19
U krijgt nu een bevestiging in 
beeld, dat uw account is 
aangemaakt.
Klik op ‘Ok’ om verder te gaan en 
er wordt een e-mail verzonden 
naar het opgegeven emailadres 
met een tijdelijk wachtwoord.

Stap 20
Type uw emailadres en tijdelijke 
wachtwoord (uit de e-mail) in. 
Vink de keuze ‘mijn gegevens 
onthouden’ aan.
Klik op ‘Openen’.

Stap 21
Ter beveiliging moet u een nieuw 
wachtwoord invoeren. 

Uw nieuwe wachtwoord moet 
voldoen aan een aantal eisen:
o Minimaal 8 tekens
o Minstens 1 letter
o Minstens 1 cijfer
o Moet afwijken van uw 5 laatst 
gebruikte wachtwoorden.

Klik op ‘Ok’. U ontvangt per mail 
een bevestiging van het wijzigen 
van uw wachtwoord. 

Als je uitgenodigd bent
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Account ontkoppelen.
Via uw smartphone is het mogelijk 
om het gekoppelde account van 
een huisgenoot te verwijderen. U 
kunt via uw smartphone ook uw 
eigen account afkoppelen van de 
videofoon.

Let op: u kunt uw account met 
maar één videofoon koppelen. 

Wilt u uw account aan een andere 
videofoon koppelen, dient u het 
account eerst te ‘ontkoppelen’ van 
de huidige videofoon.

Stap 1
Om een account te verwijderen 
gaat u naar ‘Gebruikers’ via het 
menu. Hier ziet u alle gebruikers 
en apparaten die gekoppeld zijn 
aan de videofoon. 

Raak het prullenbakje aan om uw 
eigen apparaat of die van anderen 
te ontkoppelen.

Stap 2
U dient te bevestigen dat u het 
account wil ontkoppelen. Als u uw 
eigen account ontkoppelt, kan uw 
smartphone kan geen contact 
meer maken met de videofoon. 

Het is nu mogelijk om uw 
smartphone (met uw aangemaakte 
account) aan een andere 
videofoon te koppelen. 

Een account ontkoppelen



Alle oproepen vanaf het 
deurstation worden naar de 
gekoppelde smartphone of 
smartphones doorgeschakeld.

Alle oproepen vanaf het 
deurstation worden geblokkeerd 
naar alle smartphones.
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Oproepen die naar alle smartphones zijn doorgeschakeld

Blokkeert de oproepen naar alle smartphones

Annuleer

Oproep op smartphone 
beantwoorden. 
Als er meerdere smartphones 
gekoppeld zijn, krijgen deze 
allemaal een oproep, maar alleen 
degene die als eerste opneemt, 
kan beantwoorden. Een oproep 
kan dus maar door één bewoner 
beantwoord worden. 
Let op: op uw videofoonscherm zit
het icoon ‘smartphone’. Als u dit 
aanraakt, komt u in het menu 
‘doorschakelen oproep’. Zie de 
afbeeldingen aan de rechterkant 
van deze bladzijde.

Wanneer er bij het deurstation 
wordt aangebeld, wordt de 
oproep direct naar uw smartphone 
doorgeschakeld. 

Het beeld van de camera bij het 
deurstation wordt direct 
geactiveerd.

Groene toets: gesprek accepteren
Rode toets: gesprek weigeren
Slot ‘swipen’: de deur openen 
(dit kan ook zonder dat u het 
gesprek accepteert)

Als u het gesprek heeft 
geaccepteerd, kunt u contact 
maken met de persoon die bij het 
deurstation staat. De maximale 
gesprekstijd is 60 seconden.

Tijdens dit gesprek kunt u:
Rode toets: gesprek beëindigen
Slot ‘swipen’: de deur openen

Microfoontje: uw eigen microfoon 
uit- of aanzetten
Geluidsicoon: geluid afkomstig van 
deurstation uit- of aanzetten

Uw smartphone is nu klaar voor 
gebruik. 
Met uw smartphone kunt u nu 
onder andere oproepen vanaf het 
deurstation beantwoorden.

Hieronder wordt besproken hoe u 
een oproep op uw smartphone kan 
beantwoorden.

Oproep beantwoorden met uw smartphone
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Functies in ‘Door Entry’ app
Naast het kunnen beantwoorden 
van oproepen op uw smartphone,
heeft de app ook andere functies:

-   Deur deurstation openen
-   Bewakingsfunctie
-   Bellen naar videofoon
-   Firmware updaten

Deze functies worden op deze en 
de volgende bladzijde besproken.

Deur bij deurstation openen.
U heeft de mogelijkheid om met 
uw smartphone de deur van het 
deurstation te openen. Dit kan ook 
zonder dat er wordt aangebeld.

‘Swipe’ het slotje van links naar 
rechts. De deur van het 
deurstation wordt nu geopend. 

Bewakingsfunctie .
Om de bewakingsfunctie in te 
schakelen, raakt u het ‘Oog’ op het 
scherm van uw smartphone. Met 
de bewakingsfunctie kunt u het 
beeld van het deurstation 
oproepen, zonder dat er 
aangebeld wordt.

Met de bewakingsfunctie wordt 60 
seconden verbinding gemaakt met 
het beeld van het deurstation. Er is 
ook een spraakverbinding.

Bewakingsfunctie deur openen.
Na het toetsen van het ‘Oog’ krijgt 
U direct het beeld van het 
deurstation te zien. 

Door de sleutel te “swipen” kunt u 
de deur bij het deurstation openen. 

Als u niets doet, wordt de 
bewakingsfunctie na 60 seconden 
automatisch afgesloten.

Als het deurstation in gesprek is, 
kan de bewakingsfunctie niet 
geactiveerd worden.

Bewakingsfunctie switchen.
Door op het beeld dat u ziet van 
het deurstation te klikken, kunt u 
handmatig het beeld sluiten. Dit 
kunt u doen door op het kruis te 
klikken.

Wanneer er meerdere deurstations 
zijn, kunt u door middel van het 
pijltje aan de rechterkant het 
camera beeld switchen.

In het startscherm van de app zijn 
de standaard functies zichtbaar.
Via het menu kunt u de instellingen 
en andere functies vinden.

Als u de ‘streepjes’ in de linker- 
bovenhoek aanraakt, komt u in het 
menu terecht.

Functies in de App
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Bellen naar de videofoon (1).
Raak de groene toets waarin ‘Bel 
thuis’ staat aan om naar de 
videofoon in uw huis te bellen.

Er wordt nu een oproep naar de 
videofoon verstuurd. De oproep op 
de videofoon kan beantwoord 
worden door op de groene 
gesprekstoets van de videofoon te 
drukken. 

Als u belt naar de videofoon kunt u 
alleen een gesprek voeren. U krijgt 
hierbij geen beeld.

Bellen naar de videofoon (2).
Door op de rode hoorn te klikken 
kunt u het gesprek beëindigen.

De maximale gesprekstijd is 3 
minuten.

Bellen naar de videofoon (3).
Tijdens het gesprek kunt u via uw 
smartphone het geluid beheren.

Door op de microfoon te drukken, 
kunt u uw eigen microfoon uit- of 
weer aanzetten.

Door op het volume icoon te 
drukken, kunt u het geluid dat 
afkomstig is van de videofoon uit- 
of weer aanzetten. 

Firmware updaten (1).
Om uw toestel up-to-date te 
houden kunt u een update van de 
videofoon te doen. Dit kan 
handmatig via de app op uw 
smartphone.

Ga hiervoor via het menu naar 
‘Instellingen’. U komt dan terecht in 
het scherm dat u hiernaast ziet.

Klik op ‘Update beeldhuistelefoon’ 
om te zien of er nieuwe updates 
voor uw videofoon beschikbaar 
zijn.

Firmware updaten (2).
Als er geen nieuwe update 
beschikbaar is, krijgt u te zien dat 
de update van uw firmware correct 
is.

Ook is de versie te zien van de 
update die u nu heeft. In dit geval 
is het versie: 1.7.10.

Firmware updaten (3).
Als er wel een update beschikbaar 
is, moet u deze eerst downloaden. 
Klik hiervoor op de download toets 
op het scherm van de App.

Let op:  u mag de videofoon tijdens 
deze update niet afkoppelen!

Firmware updaten (4).
Zodra de firmware is gedownload 
kunt u deze op de videofoon 
installeren. Klik hiervoor op de 
knop ‘Installeren’.

Het kan even duren voordat de 
nieuwe update is geïnstalleerd op 
uw videofoon.

Let op: U mag de videofoon 
tijdens deze update niet gebruiken.

Functies in de App
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Professionele studie
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De M-70W heeft een memory functie: het 
Antwoordapparaat. Dit slaat videobeelden van het 
deurstation op als je de oproep op de videofoon of 
smartphone hebt gemist. Op deze manier kan je zien 
wie er voor de deur stond, zonder de oproep te 
beantwoorden. Het Antwoordapparaat staat standaard 
uit, volg onderstaande instructies om het in te 
schakelen. Let op: u moet het Antwoordapparaat ook 
nog activeren en dat staat op de volgende bladzijde.

Het Antwoordapparaat inschakelen
Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu 
het beginscherm. Ga naar 'Instellingen' door het 
tandwiel-icoon aan te raken.

In het scherm is nog niet de functie 'Antwoordapparaat' 
zichtbaar. Dit komt doordat de functie nog niet is 
ingeschakeld.

Ga naar het submenu 'Configuratie' en raak de toets 
'Menu installateur' aan.

Voer via het toetsenbord op het scherm de 
deblokkeringscode oftewel het wachtwoord in. 

Dit is: 12345

Raak na het invoeren van het wachtwoord de toets 
'Bevestig' aan in de rechter bovenhoek.

U komt nu in een scherm waarin u het Antwoord-
apparaat kunt inschakelen. Dit doet u door het bolletje 
bij 'Antwoordapparaat' naar rechts te schuiven.

Raak de toetsen 'Achteruit' aan om weer terug naar het 
beginscherm te gaan. Het icoon Antwoordapparaat is 
nu zichtbaar.

Let op: als het antwoord ingeschakeld is en als het 
geactiveerd is (zie volgende pagina), dan neemt het 
antwoordapparaat op als er aangebeld wordt. U kunt 
dan dus niet meer zelf opnemen. Sterker nog: als het 
antwoordapparaat bezig is, reageert het touchscreen 
van de videofoon niet. U moet 15 seconden wachten 
tot de videoregistratie beëindigd is. 

Antwoordapparaat in-  en uitschakelen
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Activeren/deactiveren via de app

Open de 'Door Entry' App van 
BTicino op uw smartphone. 

Ga via de App naar het menu 
(streepjes linker bovenhoek) en 
raak het submenu 'Antwoord-
apparaat' aan.

Op uw scherm is nu zichtbaar of 
de functie 'Antwoordapparaat' 
actief is of niet.

Als het bolletje naar links 
geschoven is, dan is de functie niet 
geactiveerd. 

Schuif het bolletje naar rechts om 
de functie te activeren.

Bevestig door het groene vinkje 
aan te raken.

De wijziging wordt doorgevoerd op 
de videofoon. Als er nog meer 
smartphones zijn gekoppeld, dan 
geldt deze wijziging ook daarvoor.

Op het scherm van uw smartphone 
is nu zichtbaar dat de functie 
'Antwoordapparaat' is geactiveerd.

Let op: het activeren en 
deactiveren via de App is alleen 
beschikbaar vanaf de volgende 
versies:

M-70W firmware: versie 1.1.79
iOS:    versie 1.3.0
Android: versie 1.3.4

Als de functie Antwoordapparaat is ingeschakeld en 
het icoontje dus zichtbaar is op beginscherm van de 
videofoon, staat het Antwoordapparaat zelf nog op 
gedeactiveerd oftewel het is niet actief.

U kunt het Antwoordapparaat activeren op uw 
videofoon of via de gekoppelde smartphone.

Activeren/deactiveren op uw videofoon
Raak het scherm van de videofoon aan als deze uit 
staat. Op het beginscherm van de videofoon staat 
een rond icoon met het Antwoordapparaat en dat is 
dus ingeschakeld. Rechts bovenin staat een vier-
kante icoontje Antwoordapparaat. Raak dit aan om 
het Antwoordapparaat te activeren. Door het  
vierkante icoontje nog een keer aan te raken, kunt u 
het Antwoordapparaat weer deactiveren.

Achtergrond vierkantje is  donker: 
Antwoordapparaat is NIET geactiveerd

Achtergrond vierkantje is wit: 
Antwoordapparaat is WEL geactiveerd

De functie Antwoordapparaat activeren
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Nieuw opname Antwoordapparaat
Als er een nieuwe opname is gemaakt, dan wordt dit 
zichtbaar via de rood knipperende led (envelopje) 
onder de videofoon. 

Daarnaast geeft het icoon Antwoordapparaat in het 
beginscherm van de videofoon het aantal nieuwe 
opnames weer.

Opname bekijken via videofoon
Raak het icoon Antwoordapparaat aan op het 
beginscherm van de videofoon. Alle opgeslagen 
opnames worden nu weergeven. 

Raak de opname aan die u wilt bekijken.

De opname wordt nu automatisch afgespeeld. 

Raak tijdens het afspelen van de opname het scherm 
aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten. 
Daarnaast kunt u nu ook: het volume regelen, terug of 
vooruit spoelen, de opname verwijderen of terug gaan 
naar het overzicht van de opnames.

Als de opname is afgelopen heeft u de mogelijkheid 
om de opname te verwijderen of opnieuw te bekijken.

Raak de toets 'Achteruit' aan om weer terug te gaan 
naar het beginscherm van de videofoon.

Nota Bene: als het bolletje bij de opname gesloten is, 
dan is het een nieuwe opname. Als het bolletje van de 
opname open is, dan gaat het om een oude opname. 

Opname bekijken op de M-70W
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Opname bekijken via de App
U ontvangt een melding (push-
bericht) op uw smartphone 
wanneer er een nieuwe opname is.

Let op: hiervoor moet de 
smartphone wel gekoppeld zijn 
aan de videofoon.

Het push-bericht kunt u via de 
'Door Entry' App van BTicino 
bekijken.

Open de 'Door Entry' App en ga 
naar het menu (streepjes linker 
bovenhoek).

Raak het submenu 
'Antwoordapparaat' aan.

U ziet nu de opnames die zijn 
gemaakt. 

Een nieuwe opname herkent u de 
lichtgrijze balk waarin informatie 
over de opname wordt weergeven. 

Raak de opname aan die u wilt 
bekijken.

De opname wordt nu automatisch 
afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de 
opname stoppen door het scherm 
van uw smartphone aan te raken 
en vervolgens het kruisje aan te 
raken.

De nieuwe opname is nu 
gemarkeerd als bekeken (donker 
grijs).

NB: het verwijderen van een 
opname kan alleen via de 
videofoon, niet via de App. 

Opname antwoordapparaat bekijken App
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Via het menu instellingen in de videofoon kunt u de 
resolutie van de opnames aanpassen en een 
welkomsbericht instellen. 

Raak hiervoor het scherm van de videofoon aan indien 
deze uit staat. Raak het icoon 'Instellingen' aan en ga 
naar het submenu Antwoordapparaat.

Resolutie videoregistratie
Kies hier voor een hoge of lage resolutie van de 
videoregistratie door middel van de pijltjes. 
Hoge resolutie: max. 25 opnames van 15 sec. 
Lage resolutie: max. 150 opnames van 15 sec. 

Let op: Als het maximum limiet van het aantal 
opnames is bereikt, wordt automatisch de oudste 
opname overschreven.

Welkomsbericht
U moet zelf een welkomsbericht inspreken. Als de 
functie welkomsbericht aan staat, dan krijgt de persoon 
die aanbelt uw welkomsbericht te horen.
Pas op: als de functie aan staat, gebeurt dat ook als u 
een oproep wel zelf beantwoordt.

Welkomsbericht aan zetten: schuif bolletje naar rechts. 
Welkomsbericht uit zetten: schuif bolletje naar links.

Inspreken van een welkomsbericht 
Raak de toets 'Bericht registeren…' aan. 
Druk op het rode bolletje. U kunt nu direct beginnen 
met inspreken van het bericht.
 
NB: Bij het inspreken van een nieuw welkomsbericht, 
wordt automatisch het vorige bericht overschreven. 

U heeft 15 seconden om een bericht in te spreken. 
Raak na het inspreken van uw bericht het vierkantje 
aan om de opname te stoppen.

U kunt nu uw ingesproken welkomsbericht beluisteren. 
Vergeet niet om het bericht op te slaan, dit gaat niet 
automatisch. 

Het welkomsbericht wordt nu afgespeeld wanneer 
iemand bij het deurstation aanbelt terwijl de functie 
welkomsbericht actief is.

Gesproken bericht

Instellingen via videofoon



Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en knippert de gesprekstoets groen. Let 
erop, dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. 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 op de 
M-70W.

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 voordeur-
drukker 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 het deurstation 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.
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 bewakingstoets         zet het beeld van het deurstation aan.
Druk op deze toets (hij licht rood op) om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er 
meerdere deurstations zijn: druk nog een keer op de toets om een andere deurstation te activeren. 
                    De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand 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 het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

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.
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