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intercom made easy

Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke 
Nederlandse schema’s en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.
Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op 
maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De 
monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand 
van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.

Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product. 

The Bticino factory file you’re looking for is on the next page.
Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire 
intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

Het fabrieksschema, dat u zocht, staat op de volgende pagina.
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Nelec deurvideo

http://www.nelec.com/bedrijf/werkwijze/
http://nelec.com/producten/m-20-kijkduin_videofoon/
http://www.nelec.com/dos/
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Gebruikershandleiding BTicino binnenpost “Polyx Video Basic” 
 
 
Algemeen 
Uw appartement is voorzien van een modern BTicino deurcommunicatie systeem. Doelstelling van dit 
document is informatie geven over de basisfuncties voor dagelijks gebruik. Naast deze basisfuncties zijn 
er vele uitbreidingen mogelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan : 

 Extra binnenpost(en) binnen uw woning. 
 Een of meerdere extra bellen welke tegelijkertijd met uw binnenpost worden geactiveerd. 
 Een of meerdere extra buitenpost(en) en of camera('s).  
 De deuroproep verbinden naar uw telefoon of GSM.  

Voor meer informatie of uitvoering van uitbreidingen kunt u contact opnemen met uw elektrotechnisch 
installateur. 
 
BTicino videofoon model POLYX VIDEO BASIC 

 
 
1. De functietoetsen 1 tot 4  

Deze vier toetsen kunnen voor diverse functies toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een 
intercom oproep, het sturen van een extra slot of het activeren van camera's. Neemt u contact op 
met een installateur voor de mogelijkheden in uw installatie. 

2. Display 
3,5” (9 cm) TFT Kleurenmonitor 

3. Microfoon 
4. Zelfoproeptoets  

Met deze toets kunt u de buitenpost activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze 
achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op de toets te drukken. 

5. Lichttoets 
Door middel van deze toets kunt u een relaiscontact bedienen (mits aanwezig in de installatie)  waar 
u bijvoorbeeld trappenhuisverlichting mee inschakelt. Neemt u contact op met een installateur voor 
de mogelijkheden in uw installatie. 

6. Volume gesprek 
Met deze kleine draaiknop regelt u het volume van het gespreksgeluid.  
Het beltoonvolume wordt door “12” bediend. 

7. Gesprekstoets 
Hiermee neemt u na een oproep een gesprek aan van een buitenpost.  
Na aanbellen bij een buitenpost knippert de rode led in de toets. 

8. Helderheid 
Met deze schuifknop regelt u de helderheid van het scherm.  
Deze is door uw installateur bij oplevering optimaal afgeregeld. 

9. Luidspreker voor gesprek- en beltonen 
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10. Contrast 
Met deze schuifknop regelt u het contrast van het scherm.  
Deze is door uw installateur bij oplevering optimaal afgeregeld. 

11. Slotbediening 
Door deze toets in te drukken wordt het slot bij de buitenpost bediend. Als er meerdere buitenposten 
zijn dan zal het slot bediend worden vanwaar de oproep afkomstig is. 

12. Volume gesprek 
Met deze kleine draaiknop regelt u het volume van de beltonen. Wanneer u de regelaar helemaal 
linksom draait, kunt u de beltoon uitschakelen.  
Het gespreksvolume wordt door “6” bediend. 

 
Wijzigen van de beltonen 
U kunt zelf kiezen uit maar liefst 17 verschillende beltonen voor uw toestel. U kunt voor zowel een 
oproep van de buitenpost als uw eigen voordeur (mits geïnstalleerd), een eigen beltoon kiezen. 
 
1. Oproepen vanaf de buitenpost  

a. Druk de toets langer dan 3 seconden in. De led gaat knipperen. 

b. Kies door herhaaldelijk op  de gewenste beltoon. 

c. Bevestig de beltoon door te drukken op . 

d. Indien niet akkoord, druk op  om af te sluiten. 

2. Oproepen vanaf uw eigen voordeur 

a. Druk de toets langer dan 3 seconden in. De led gaat knipperen. 

b. Kies door herhaaldelijk op  de gewenste beltoon. 

c. Bevestig de beltoon door te drukken op . 

d. Indien niet akkoord, druk op  om af te sluiten. 

 

In en uitschakelen bevestigingstoon 
Na indrukken van een willekeurige toets op het toestel geeft het apparaat een bevestigingstoon. U kunt 
deze naar keuze in- of uitschakelen.  
1. Bevestigingstoon inschakelen 

a. Druk de toets langer dan 3 seconden in. De led gaat knipperen. 

b. Druk op . Het toestel geeft een korte piep. 

c. Druk vervolgens op  om af te sluiten. 

2. Bevestigingstoon uitschakelen 

a. Druk de toets langer dan 3 seconden in. De led gaat knipperen. 

b. Druk op . Het toestel geeft twee korte piepjes. 

c. Druk vervolgens op  om af te sluiten. 

 
Wij wensen u veel plezier met uw BTicino deurcommunicatie systeem. 
Elke keer als er wordt aangebeld hoort u weer van ons! 


