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EXIT

EXIT

Menu I en menu II

MENU I

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

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.

Stel het volume van 
de bel in door de 
joystick omhoog of 
omlaag te bewegen. 
Druk de joystick in 
als je klaar bent en 
de bel stopt. De 
instellingen worden 
vanzelf opgeslagen.

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

Druk de joystick in 
om menu I te 
verlaten.

Parameter spraakniveau

De parameter spraakniveau (=hoe 
hard een gesprek klinkt) wordt 
alleen zichtbaar tijdens een gesprek: 
dus als je vooraf niet alleen het 
beeld aan zet, maar ook een 
gesprek begint.

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  
staat. 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.

aan

Er zijn drie menu’s: menu I is toegankelijk als de videofoon standby staat, menu II als de videofoon 
aan staat en menu III door 8 seconden de joystick in te drukken als de videofoon standby staat. 

Wat kan je doen met de joystick? - indrukken
- omhoog- of omlaag bewegen
- meer dan 8 seconden lang indrukken om naar menu III te gaan

M-50b M-50bMenu III: key sound en ringtones

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 knop 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 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. 
Onderaan deze pagina worden de verschillende typen 
oproepen in het submenu beschreven.

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

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.

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.
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M-50bMenu III: key sound en ringtones

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 knop 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 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. 
Onderaan deze pagina worden de verschillende typen 
oproepen in het submenu beschreven.

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

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.

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.
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Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de LED groen knipperen. 
Sommige camera’s schakelen ‘s nachts over 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-50b heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang 
voor een extra bel. 

De beginnen of beëindigen een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de linker 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 aanklopsignaal. Als u op de rechter 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 deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. 

  
De             bedient de deuropener.
Het maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open 
is. Als er meerdere zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. Je kan de deur ook 
openen als er niet aangebeld wordt (tenzij de functie Safe Door Lock is ingesteld bij de montage).

De zet het beeld aan.
Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en het te activeren. Als er meerdere 
zijn: druk herhaald op de toets om een andere te activeren.

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

van de beltoon.
Rechts opzij bevindt zich de joystick waarmee je het volume van de bel kan instellen (als het beeld uit 
staat). Als het bel-symbool rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld 
aan. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe je de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over dan 
anderen.

van de spraak.
Tijdens een gesprek kan je met de joystick rechts het volume van het gesprek instellen. 
Het volume bij het wordt door de installateur ingesteld op het 

gesprekstoetsen                     

sleuteltoets 

bewakingstoets         

licht-toets        niet 

Volume 

Volume 

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

deurstation 
deurstations 

deurstation deurstations 
deurstation 

deurstation deurstation.

                    De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

Videofoon M-50b ‘Classe 100’ ; BT344652 Classe100 V16b

De sleuteltoets licht op tijdens een oproep en 
tijdens een gesprek. 
Als je de sleuteltoets aanraakt tijdens een 
gesprek, gaat de sleuteltoets 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.

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 toetsen lichten op als je ze aanraakt.

Signalering aanraaktoetsen

Gesprekstoets
voor ophangen

LED
knippert = bel uitROOD 

Joystick voor de
instellingen

Sleuteltoets om deur
te openen

Bewakingstoets om
beeld aan te zetten

Licht-toets (NVT)

 
voor opnemen
Gesprekstoets

Bediening Videofoon

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