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Gebruikershandleiding BTicino binnenpost “Classe 100 V12E” 
 
 

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 binnenpost model Classe100V12E 

 
 

1.  Microfoon 
2.  LED uitschakeling beltoon 

Indien de beltoon van het toestel is uitgeschakeld licht deze LED rood op. 
3.  Programmeerbare toetsen 

De werking van deze toetsen kan door de installateur op uw specifieke toepassing zijn 
aangepast. 

4.  Tuimelschakelaars (< >) en (- +) 

Met deze tuimelschakelaars kunt u toegang tot het menu verkrijgen en de instellingen 
aanpassen.  

5.  LED Deurslot 
Indien de slotbediening (8) wordt geactiveerd licht deze LED rood op. 

6.  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. 
7.  Gesprekstoets 

Na een oproep, kan het gesprek worden aangenomen door kort op de toets te drukken. Nog een 
keer kort drukken verbreekt de verbinding. 

8.  LED Werkingsstatus 
Als het toestel wordt opgeroepen gaat deze LED groen knipperen. 
Indien het gesprek wordt aangenomen (toets 10) gaat deze LED groen branden 

9.  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. 

10.  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. 

11.  Luidspreker 
12.  4,3” breedbeeld kleuren LCD Scherm 
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Wijzigen van de beltonen 
U kunt zelf kiezen uit maar liefst 16 verschillende beltonen voor uw toestel. U kunt voor zowel een 
oproep van de buitenpost als uw eigen voordeur (mits geïnstalleerd), een eigen beltoon kiezen. 

Beltonen kunt u alleen wijzigen als het toestel in rust is (geen oproep of zelfoproep actief). 
 

a. Druk de toets langer dan 5 seconden in. De LED (8) gaat knipperen. 

b. Kies in het getoonde menu middels de toetsen < en > voor de tegel . 
(Indien de tegel omlijnd is, is deze geselecteerd) 

c. druk vervolgens op  om door te gaan 

d. Selecteer met de toetsen < en > de functie waarvan u de beltoon aan wil passen 

 

Een oproep vanaf de buitenpost 
 

 

Een oproep vanaf uw 
appartementsvoordeur (alleen indien 

beschikbaar) 
 

e. Vervolgens kiest u met de toetsen - en + voor een van de 16 beschikbare beltonen 

f. Bevestig uw keuze door op  te drukken. 
g. Het toestel gaat automatisch uit het menu na verloop van tijd.  

maar U kunt ook op drukken. 
 

Wijzigen van het belvolume 
U kunt het belvolume alleen wijzigen als het toestel in rust is (er mag geen oproep of 

zelfoproep actief zijn). 
 
a. Druk op - en + om het volume naar wens in te stellen.  
b. In het scherm ziet u icoon hier rechts en ziet u de volumestand middels de 

blokjes. Bevestig uw keuze door op  te drukken. 

c. Het toestel gaat automatisch uit het menu na verloop van tijd.  

maar U kunt ook op drukken. 

 
Wanneer u het volume minimaal zet, zal de LED (2) rood gaan branden. Als er aangebeld 
wordt hoort u geen tonen! 
 

Push-to-talk functie 
Indien de buitenpost in een zeer luidruchtige omgeving gemonteerd is kan tijdens een gesprek, de 
zogenaamde push-to-talk functie geactiveerd worden. 
 

a. Neem het gesprek aan door kort op te drukken. 

b. Druk tijdens het gesprek en hou deze toets ingedrukt zolang* u aan het woord bent 

c. Wanneer u de toets los laat, kan de persoon aan de buitenpost spreken. De LED (8) 
brand rood. De microfoon van de binnenpost wordt uitgeschakeld. Ze kunnen u buiten 

niet horen. 

d. U kunt de toets weer ingedrukt houden om terug kunnen spreken. 

e. Één keer kort op drukken verbreekt de verbinding. 
 

* Maximale spreektijd is 1 minuut. 
 
 
 

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


