
Gebruiksaanwijzing M-40



Geconcentreerde technologie

Het toestel  wordt aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads 
BTicino bus met vol ledig gedigital iseerd beeld en geluid. De high 
def in it ion lu idspreker heeft een subl ieme geluidsweergave en een 
traploos instelbaar volume. Het 3,5 inch scherm is een ful lcolour TFT 
van de nieuwste generat ie en speciaal  ontwikkeld voor BTicino. Het 
scherm onderscheidt z ich door een helder en rust ig beeld. De ruime 
ki jkhoek geeft de bewoner vr i jheid van beweging t i jdens een gesprek 
op de videofoon. Het stroomverbruik is 37 procent lager dan dat van zi jn 
voorgangers, doordat BTicino koos voor een van de modernste TFT-
schermen op de markt.  De microfoon is weggewerkt in de behuiz ing 
en zorgt in combinat ie met de geïntegreerde signaalprocessor voor 
een comfortabele handsfree spraakverbinding.
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Sleutelknop om deur
te openen

Kleurregeling
Let op: Zwart/wit beeld
als deze uit staat!

Helderheid instellen

Volume luidspreker

Bel hard-zacht-uit

LED = bel uitROOD

Bewakingsknop om
beeld aan te zetten

Lichtknop (NVT)

Luidspreker

Kleurenscherm

Gespreksknop

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de LED 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-40 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en 
geen uitgang voor een extra bel. 

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de gespreksknop om te praten en 
luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker 
wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreksknop 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 op het belpaneel ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. 

Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open 
is. Als er meerdere belpanelen zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook 
openen als er niet aangebeld wordt.

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het belpaneel te activeren. Als er meerdere belpanelen 
zijn: druk herhaald op deze knop om een andere belpaneel te activeren. De bewakingsknop werkt niet als er 
elders iemand in gesprek is.

Rechtsboven bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de 
LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld aan. 
Hierachter staat, hoe de ringtone gewijzigd kan worden. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Met de draaischakelaar onder die van de beltoon kunt u het volume van het gesprek instellen. 
Het volume van de buitenpost wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.

Knoppen om te optimaliseren
Aan de rechterkant van het toestel bevinden zich de twee draaischakelaars voor kleur en helderheid. Als u 
de kleurknop helemaal dicht draait, wordt het beeld zwart/wit.

De begint of beëindigt een gesprek.

De          bedient de deuropener.

De zet het beeld aan.

De voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) wordt standaard gebruikt.

van de beltoon.

van de spraak.

gespreksknop          

sleutelknop

bewakingsknop       

lichtknop        niet

Volume

Volume

beeldweergave

Als het beeld uit is, 
krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

o

Videofoon M-40 Bergen
BT344502 Classe100

Bediening Videofoon

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.
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