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1.  ONDERDELEN VIDEOFOON
1.1 Onderdelen binnenpost

1.2 Onderdelen buitenpost 

1.  Belknop
2. Luidspreker
3. Microfoon
4. Camera

1.  Microfoon
2.  Intercom
3.  Led oproep
4. Activeren buitenpost
5. Extra deurslot
6. Deurslot

7. Ledlamp standby
8. Luidspreker
9. Geluidssterkte aanpassen
10. Helderheid aanpassen
11. Contrast aanpassen
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2.  EERSTE GEBRUIK
Proficiat met de aankoop van uw 3,5" Video Kit van Legrand.
Neem volgende stappen door om optimaal te kunnen genieten van uw 3,5" Video Kit 

• Verwijder alle verpakking en monteer het product correct volgens de installatiehand-
leiding (zie punt 6), meegeleverd in de verpakking.

• Voorzie de videofoon van stroom door de adapter in het stopcontact te plaatsen. 

3.  BEZOEKERS ONTVANGEN
Wanneer er bezoekers aan uw deur/poort staan drukken ze op de belknop (zie punt 1).
Het belsignaal speelt binnen af zodat u weet dat er een bezoeker aan de deur/poort is.
Het beeldscherm licht op en u ziet wie aangebeld heeft.

Druk op de knop  om een gesprek aan te gaan met de bezoeker die aan de buitenpost 
staat.
Druk op de knop  om de deur of poort te openen.
Druk op de knop  om een 2de deur te openen (bv. de achterdeur).

4.  CAMERA / GESPREK BUITENPOST ACTIVEREN
Het is mogelijk om een gesprek met de buitenpost te activeren, ook al werd deze door 
niemand geactiveerd.

• Druk op de knop  om de camera en microfoon te activeren. 
De camera van de buitenpost start op en u ziet op de binnenpost het beeld van de  
buitenpost. U kan nu een gesprek voeren.

5.  INTERCOM / BINNENPOST ACTIVEREN (OPTIONEEL)

Wanneer u een 2de binnenpost aanschaft (verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelf zaak), is het 
mogelijk om te communiceren tussen de verschillende binnenposten (intercom). Er kunnen 
tot max. 3 binnenschermen aan elkaar gekoppeld worden.

Ga naar punt 7 om te weten hoe u een extra binnenpost kan aansluiten.

Druk op de knop  om de intercom te activeren en druk nogmaals om de intercom te 
deactiveren.
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Bij gebruik van kabel met diameter 1,5 mm is de overbrugbare  
maximum afstand 100 m. Bij gebruik kabel met diameter 1 mm²  
is de maximum afstand 75 m en bij gebruik diameter 0,5 mm²  
is de overbrugbare afstand maximum 50 m.

Nota: De buitenpost is IP44 gekeurd
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6.  TECHNISCHE INFORMATIE EN INSTALLATIE
Voor alle technische- en installatiegegevens verwijzen wij u graag door naar de 
installatiefiche.

6.1 Installatie buitenpost 

• Neem de buitenpost uit de houder.
• Bevestig de houder aan de muur.
• Verbind de draden op de correcte manier volgens het bedradingsschema (zie punt 11).

• D1 buitenpost met D1 binnenpost.
• D2 buitenpost met D2 binnenpost.
• L+ en L- buitenpost met het deurslot. 

Tip: Het blauwe klemmenblok kan u losmaken om de draden gemakkelijker te connecteren. 

• Stel de speaker en microfoon in (zie punt 6.1.2).
• Plaats de buitenpost in de houder. 

6.1.1 Verbindingsklemmen 

• Bevestiging van de connectie: Optie (G+/G-): 12/24 V ac/dc, 1A.
• Deurslot (L+/L-): 18V, 4A impulsen 250 mA houdstroom. 

6.1.2 Regeling speaker en microfoon

Op de achterzijde van de buitenpost vindt u 2 schroefjes terug met daaronder SPK en 
MIC. Door aan deze schroeven te draaien (door middel van het bijgeleverd rood staafje), 
kan u het geluid van de speaker en de microfoon regelen.



6
WWW.LEGRAND.BE

16
0 -

 16
5 c

m
 

 
 30 mm

165 mm

15
8 m

m
Ø  6 mm

100 – 240  V a c
50/60 H z

6.2 Installatie binnenpost 

6.2.1 Installatie in huis 

• Neem de zwarte metalen plaat om de binnenpost op te hangen. 
Doe het klipje bovenaan omhoog, om de plaat los te koppelen van de binnenpost.

• Verbind de draden op de correcte manier volgens het bedradingsschema (zie punt 11). 
• D1 buitenpost met D1 binnenpost. 
• D2 buitenpost met D2 binnenpost. 

Tip: Het blauwe klemmenblok kan u losmaken om de draden gemakkelijker te connecteren. 

• Controleer of de schuifknop op Master ingesteld staat.
• Stekker in stopcontact plaatsen. 

6.2.2 Beeldscherm binnenpost instellen 

Onderaan de binnenpost bevinden zich 3 wieltjes.
Van links beginnend controleert het eerste wieltje de geluidssterkte, het tweede wieltje 
de helderheid van het scherm en met het derde wieltje kan u het contrast van het 
beeldscherm instellen.



7

HANDLEIDING 
VIDEOFONIE

7.  EXTRA BINNENPOST AANSLUITEN (OPTIONEEL)

• Neem de zwarte metalen plaat om de binnenpost op te hangen.  
Doe het klipje bovenaan omhoog, vervolgens kan u de plaat gemakkelijk afschuiven.

• Verbind de draden op de correcte manier volgens het bedradingsschema.
- D1 extra binnenpost -- R1 master binnenpost.
- D2 extra binnenpost -- R2 master binnenpost.

Tip: De blauwe klemmenblok kan u uit het systeem halen om de draden gemakkelijker te 
connecteren.

- Stroomkabel insteken en stekker in stopcontact plaatsen.
• Controleer of de schuifknop op ‘Slave’ staat.

8.  EXTRA DEURSLOT AANSLUITEN
Het is mogelijk om een 2de deur te openen zonder hiervoor een extra buitenpost te moeten 
monteren. Connecteer de draden van het extra deurslot met G+ en G- van de buitenpost.  
Plaats tussen de buitenposten en het extra deurslot een transfo. U kan de 2de deur openen 
door op de knop met de sterretjes te drukken.

9.  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Voor alle problemen en vragen kan u steeds terecht bij uw DHZ-zaak.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Het geluid van de buitenpost is 
te stil

Micro niet goed afgesteld Zie punt 6.1.2

Het geluid dat uit de buitenpost 
komt is te stil 

Speaker niet goed afgesteld Zie punt 6.1.2

10.  GARANTIE
Standaard is er steeds 2 jaar garantie op het product.
De garantie geldt enkel voor technische mankementen.

De garantie vervalt wanneer:
• U het kasticket verliest of niet kan voorleggen.
• U de draad van de adapter doorgeknipt hebt.
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