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1.  BELANGRIJKE MEDEDELING
Met betrekking tot de rechten van personen voor het nemen van foto’s en het registreren  
van geluiden:
De 7" video touchscreen kit dat u zojuist heeft gekocht bevat technologische systemen die
foto’s kunnen nemen. Daarom moet iedereen die deze apparatuur gebruikt het volgende in 
acht nemen:

• de wet ter bescherming van persoonsgegevens;
• verplichtingen met betrekking tot de bescherming van gegevens;
• rechten over foto’s en portretten, alsmede de bepalingen van het auteursrecht  

en intellectueel en industrieel eigendom.
• Legrand acht zich niet aansprakelijk voor illegaal gebruik van de apparatuur  

door haar klanten.

2.  ONDERDELEN VIDEOFOON
2.1 Onderdelen binnenpost

8

1

2

4
9

10
6
7

3

5

2.2 Onderdelen buitenpost 

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

1.  Luidspreker
2.  Intercom
3.  Bedieningspaneel AAN toets / 

Antwoordtoets
4.  LED oproep
5.  LED aan

6.  Optionele drukknop  
(G+/G- connector)

7.  Drukknop deurslot  
(L+/L- connector)

8.  Microfoon
9.  USB
10.  SD-geheugenkaart
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Volg onderstaande stappen om het apparaat gebruiksklaar te maken. 
Druk op het symbool  om naar het menu ‘Instellingen’ te gaan.

Instellingen

3.  EERSTE GEBRUIK
Proficiat met de aankoop van uw 7" Video Kit touchscreen van Legrand. 
Neem volgende stappen door om optimaal te kunnen genieten van uw 7" Video Kit 
touchscreen.

• Verwijder alle verpakking en monteer het product correct volgens de installatie- 
handleiding (zie punt 12), meegeleverd in de verpakking.

• Voorzie de videofoon van stroom door de adapter in het stopcontact te plaatsen.
• Wacht tot de videofoon automatisch opstart en u volgend beeld te zien krijgt:

Nota: Indien er gedurende 30 seconden geen functie aangeklikt wordt, 
gaat de binnenpost in slaapstand.  
Door op een willekeurige plaats op het scherm te drukken,  
wordt de binnenpost opnieuw geactiveerd.

Nota: Indien er gedurende 30 seconden geen functie aangeklikt wordt, 
gaat de binnenpost in slaapstand. Door op een willekeurige plaats op 
het scherm te drukken, wordt de binnenpost opnieuw geactiveerd.

Nota: Wanneer geen SD-kaart in de binnenpost werd geplaatst, zal de standaard 
beltoon afgespeeld worden en zullen er geen nummers te zien zijn in de muzieklijst.

3.1 Beltoon instellen

Klik op het symbool  om de beltoon in te stellen.
Om deze fuctie te gebruiken dient u eerst een SD-kaart in de binnenpost te plaatsen  
(zie punt 2.1) (niet standaard meegeleverd). Indien dit het geval is, ziet u in het 
startscherm het symbool van de SD-kaart verschijnen (zie punt 4).

• U krijgt automatisch een lijst te zien met de nummers die op uw SD-kaart staan.  
Het systeem moet alle nummers inlezen. Afhankelijk van de grootte kan dit enkele 
ogenblikken duren.

• Druk op het symbool  om de beltoon te kiezen wanneer de buitenpost geactiveerd 
wordt. 
Druk op het symbool  om de beltoon van de intercomfunctie aan te passen.

• Druk op de pijltjes  en  in de rechterkolom om te navigeren doorheen de lijst 
met muziek tot aan het gewenste nummer.

• Druk op  om terug te keren naar het startscherm of op  om terug te keren het 
vorige scherm (in dit geval het menu ‘Instellingen’).
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3.2 Beeldscherm instellen

Klik op het symbool , in het menu ‘Instellingen’ om het beeldscherm in te stellen.

Druk op de pijltjes om de kleur , de helderheid  en het contrast  van het 
beeldscherm aan te passen naar uw wensen.

Druk op  om terug te keren naar het startscherm of op  om terug te keren naar 
het voorgaande scherm.

3.3 Datum en tijd instellen

Klik op het symbool , in het menu ‘Instellingen’ om de datum en tijd in te stellen.

Stel de juiste datum en tijd in aan de hand van de pijltjes.

Druk op  om terug te keren naar het startscherm of op  om terug te keren naar 
het voorgaande scherm.

3.4 Scherm kalibreren

Klik op het symbool  in het menu ‘Instellingen’ om het beeldscherm te kalibreren
• Druk op het blauwe kruisje op het scherm,
• nadat u gedrukt heeft, zal het kruisje ergens anders op het scherm verschijnen. 
• Druk nogmaals op het kruisje.
• Het blauw kruisje verpringt nogmaals.
• Druk een derde keer op het kruisje . 

Indien het symbool:  te voorschijn komt heeft u uw scherm correct gekalibreerd. 
Indien het symbool:  te voorschijn komt is het scherm niet correct gekalibreerd en 
dient u stap 3.4 nogmaals te herhalen.

• Klik op het symbool dat tevoorschijn komt en u keert automatisch terug naar het menu 
‘Instellingen’. 

3.5 Afwezigheidsmelding / antwoordapparaat instellen

Klik op het symbool  om uw afwezigheidsmelding in te stellen (zie punt 8)
Deze boodschap zullen u gasten horen wanneer u afwezig bent en u het 
antwoordapparaat geactiveerd heeft (zie punt 8).
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4.  KNOPPEN OP HET STARTSCHERM

• Datum = Hier verschijnt de datum. Zelfs indien de Videofoon zonder stroom zou vallen, 
blijft het systeem de correcte datum weergeven wanneer deze terug van stroom  
voorzien wordt.

• Tijd = Hier verschijnt de tijd. Zelfs indien de Videofoon zonder stroom zou vallen, blijft 
het systeem de correcte tijd weergeven, wanneer deze terug van stroom voorzien wordt.

• Mute = Hier kan u kiezen om het geluid aan of uit te zetten (op de afbeelding is het 
geluid uit).

• Stand-by = Indien u hier op drukt, wordt het scherm uitgeschakeld. Door terug op  
het scherm te drukken, of wanneer iemand aanbeld, wordt het automatisch opnieuw 
geactiveerd. Ook indien er gedurende 20 seconden nergens op het scherm gedrukt 
werd, schakelt het scherm automatisch over in stand-by, tenzij het digitaal fotolijstje 
geactiveerd werd (zie punt 9).

• Antwoordapparaat = Indien u buitenshuis bent kan u een bericht nalaten voor uw  
bezoekers. Om dit te activeren dient u op deze knop te drukken. (zie punt 8)

• Instellingen = Hier kan u de instellingen van uw toestel aanpassen. (zie punt 3)
• Digitale fotolijst = Het is mogelijk om de videofoon als fotokader te gebruiken. Hiervoor 

dient u foto’s via het sd-kaartje toe te voegen aan uw Videofoon. Wanneer u op deze 
knop drukt wordt een slideshow van de foto’s weergegeven. (zie punt 9)

• Registratie foto gast = Hiermee kan u naar de foto’s kijken die van de gasten genomen 
zijn.

• Registratie stem gast = Hier kan u de ingesproken berichten beluisteren die uw gasten 
nalieten aan de buitenpost. (zie punt 8.2)

• Intercom/binnenpost activeren = Hiermee activeert u de intercom/binnenpost.  
Wanneer u hier op drukt, gaat de bel op de andere binnenpost(en) in het huis. U kan tot 
max. 3 binnenposten aan elkaar koppelen. (zie punt 7)

• Buitenpost activeren = Zelfs wanneer niemand aangebeld heeft, is het mogelijk om 
de buitenpost te activeren. Indien u hier op klikt kan u het beeld zien die zich aan uw 
buitenpost afspeelt. (zie punt 6)

• Detectie SD-geheugenkaart = Hier kan u zien of er een SD-kaart in gebruik is.  
Wanneer een SD-kaart geplaatst werd, verschijnt een klein icoontje van een SD-kaart 
rechtsboven op het scherm.

Detectie SD-geheugenkaart 
Buitenpost activeren
Intercom/Binnenpost activeren
Registratie stem gast
Registratie foto gast
Digitale fotolijst

Instellingen

Antwoordapparaat

Stand-by

Mute

Tijd

Datum

Nota: Het is niet mogelijk om de achtergrondafbeelding aan te passen.
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5.  BEZOEKERS ONTVANGEN
Wanneer er bezoekers aan uw deur/poort staan drukken ze op de belknop (zie punt 2). 
Het belsignaal speelt binnen af (enkel in “thuis”-modus, (zie punt 8)) zodat u weet dat er een 
bezoeker aan de deur/poort is.
 
Volgend scherm komt te voorschijn op de display:

• Druk op dit symbool  om het beeld over het volledige scherm weer te geven 
Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op een willekeurige plaats op het 
scherm.

• Druk op dit symbool  om een foto van de bezoeker te nemen.
• Druk op dit symbool  om deur 1 (=buitenpost 1) te openen.
• (optioneel) druk op dit symbool  om deur 2 te openen. 

het is mogelijk om een 2de deur te openen zonder daaraan een buitenpost te monteren.  
(zie punt 14).

• Druk op dit symbool  om de oproep te beantwoorden.
• De knop  komt te voorschijn. Druk op deze knop om de oproep te beëindigen.

6.  CAMERA/GESPREK BUITENPOST ACTIVEREN
Het is mogelijk om een gesprek met de buitenpost te activeren, ook al werd deze door 
niemand geactiveerd.
• Druk op het symbool  in het startscherm om de camera te activeren 

Hetzelfde scherm komt te voorschijn als iemand zou aangebeld hebben (zie punt 5).  
Druk op  om een gesprek te starten. 
Ga naar punt 5: 'Bezoekers ontvangen' en volg de stappen zoals beschreven.

7.  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. (zie punt 13) 

• Druk op  op het startscherm om de intercom te activeren.
• Het belsignaal wordt geactiveerd op de andere binnenposten.
• Om een oproep te beantwoorden op de binnenpost drukt u op .
• Om de oproep te beëindigen drukt u op .
• U keert automatisch terug naar het startscherm.
• Om tijdens het gesprek terug te keren naar het startscherm drukt u op: .  

Het gesprek wordt dan ook automatisch beëindigd.
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8.  ANTWOORDAPPARAAT
Het is mogelijk om voor uw gasten een bericht na te laten wanneer u niet thuis bent.

Om het antwoordapparaat te activeren drukt u op  in het startscherm. Het figuurtje in het 
huisje verdwijnt, u bent dus ‘niet thuis’. Om het antwoordapparaat terug uit te zetten, drukt 
u opnieuw op het huisje en het figuurtje komt terug te voorschijn in het huisje, u bent dus 
‘thuis’.

8.1 Instellen van het antwoordapparaat

Om het antwoordapparaat in te stellen gaat u naar de Instellingen (zie punt 3.5) en druk 
op het symbool: .
U krijgt een scherm zoals hiernaast te zien:

• Druk op het symbool  om uw opname te starten.
• Spreek uw boodschap in (bv. ‘Wij zitten in de tuin, kom gerust door’ of ‘Ik ben er even 

niet en kom om 12h00 terug, laat gerust een berichtje na’).
• Druk op het symbool  om uw opname te beëindigen.
• Uw opname krijgt automatisch de benaming met de datum van vandaag en de duurtijd 

van het bericht. De opname komt in de lijst terecht.
• Om de opname te beluisteren druk op het symbool: .
• Om de opname te verwijderen, druk op het symbool: .

8.2 Beluisteren en verwijderen van ontvangen berichten

Wanneer iemand aan de deur is geweest toen u niet thuis was, en het antwoordapparaat 
was ingeschakeld, is het mogelijk dat de bezoeker een boodschap naliet. 
Wanneer dit het geval is, zal het symbool  in het startscherm, rood oplichten: .
Druk op het symbool om het bericht te beluisteren. U komt in een scherm zoals 
hiernaast terecht:

De berichten worden weergegeven volgens datum wanneer de bezoeker is 
langsgeweest. 
• Om een bericht af te spelen drukt u op het gewenste bericht en drukt u op .
• Om het afspelen te stoppen drukt u op . 
• Om een gesprek te verwijderen, drukt u eerst op het te verwijderen bericht, deblokkeert 

u het bericht door op  te drukken. 
• En vervolgens op  te drukken om het te verwijderen.

Het is ook mogelijk om via de pijltjes    te navigeren door de opgenomen 
berichten. Druk op  om terug te keren naar het startscherm.

Nota: Indien er meerdere binnenposten in het huis aanwezig zijn, dient u 
telkens het antwoordapparaat te bedienen via het master-toestel. Indien u dit 
niet doet, zal uw buitenpost geen foto of bericht opnemen van uw bezoeker en 
zal de buitenpost uw ingesproken bericht niet afspelen.

Nota: De buitenpost neemt automatisch een bericht op wanneer het antwoordapparaat is 
ingeschakeld. Wanneer het symbool  rood oplicht, is dit dus ook een indicator dat er 
iemand is langs geweest, zonder dat de bezoeker een bericht naliet. Er werd ook 
automatisch een foto genomen van de bezoeker (zie punt 8.3).
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8.3 Foto’s bekijken van bezoekers

Wanneer iemand aan de deur is geweest toen u niet thuis was, en het antwoordapparaat 
was ingeschakeld, neemt de buitenpost automatisch een foto en een bericht  
(zie punt 8.2) van de bezoeker.

U kan gemakkelijk zien dat er iemand aangebeld heeft, doordat het symbool , rood 
oplicht . 
Indien u op bovenstaand icoon klikt ziet u de datum en tijdstip van het bezoek. Indien een 
bericht werd nagelaten kan u dit beluisteren door op de  toets te drukken.
De foto van de bezoeker kan geconsulteert worden via   in het startscherm. U komt 
op volgend scherm terecht:

De foto’s staan steeds chronologisch in tijd gerangschikt. De eerste foto (links boven),  
is de foto die het laatste genomen werd.
• Druk 2 maal op de foto om deze in het groot te zien.

• Druk op  om terug te keren naar het startscherm.
• Druk op  om de foto over het volledige scherm te zien.
• Druk op   om naar de volgende (pijltje naar beneden) of de vorige (pijltje naar 

boven) foto te gaan.
• Druk op  om de geopende foto te verwijderen.

• Druk op  om terug te keren naar het startscherm.
• Druk op   om door de foto’s te navigeren.
• Druk op  om de geselecteerde foto te verwijderen.

Nota: Het is mogelijk om de foto’s op uw computer over te zetten. 
Hiervoor dient u de binnenpost via de USB connectie (zie punt 2.1) 
te connecteren met uw computer. 

Nota: Bij activatie van de binnenpost of buitenpost wordt de 
slideshow automatisch onderbroken

9.  DIGITALE FOTOLIJST EN FOTO’S SD-KAART BEHEREN
U kan de binnenpost ook gebruiken als digitale fotokader. Om deze functie te activeren moet 
u eerst een SD-kaartje in de binnenpost plaatsen (zie punt 2.1).

9.1 Digitale fotolijst activeren
• Druk op het symbool  in het startscherm. Het scherm zoals hiernaast verschijnt.  

De foto’s die op het SD-kaartje staan worden automatisch getoond in een lijst.
• Druk op  om de fotoshow te starten. De fotoshow start automatisch.  

De foto’s worden telkens gedurende 8 seconden weergegeven en gaan dan automatisch 
over naar de volgende pagina. Er wordt telkens een andere overgangsvorm gebruikt.

• Om de fotoshow te stoppen drukt u op een willekeurige plaats in het scherm. U krijgt 
volgend scherm te zien: 

• Druk op  om terug te gaan naar het startscherm of op  om terug te gaan naar 
het vorige scherm.
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9.2 Foto’s op SD-kaart beheren

Wanneer u op  klikt in het startscherm krijgt u het scherm zoals hiernaast te zien:

• Druk 2 maal op de foto om deze te beheren.
• De foto vergroot en u krijgt volgend beeld zoals hiernaast weergegeven te zien: 

• Druk op  om terug te keren naar het startscherm.
• Druk op  om de foto op het volledige scherm te zien. 

Druk vervolgens op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het 
vorige scherm.

• Druk op   om naar de volgende of vorige foto te gaan.
• Druk op  om de slideshow van alle foto’s te laten afspelen.
• Druk op  om terug naar het overzicht te gaan met alle foto’s. 

10.  GEBRUIK SD-KAART
Plaats de SD-kaart in de daarvoorbestemde input in de binnenpost (zie punt 2.1). Op het 
startscherm verschijnt het symbool van de SD-kaart indien deze correct werd ingebracht  
(zie punt 4).

10.1 Muziek als beltoon gebruiken vanop de SD-kaart

U kan zelf uw persoonlijke beltoon kiezen voor de oproepen van uw buitenpost of 
intercom. Zo kan u het verschil horen tussen een oproep van buiten (aan de deur) of een 
oproep via de intercom.
Zie punt 3.1 om de beltoon in te stellen.

10.2 Foto’s laten afspelen

Wanneer u foto’s hebt staan op uw SD kaart kan u deze laten afspelen op de binnenpost. 
Zie punt 9.

11.  BINNENPOST AAN DE COMPUTER AANSLUITEN
Aan de hand van een mini-USB kabel (niet meegeleverd) kan u de binnenpost aan uw 
computer of laptop aansluiten. Zo kan u alle foto’s die u genomen heeft van uw bezoekers 
bewaren. 

Nota: Zie punt 1 betreffende regelgevingen in fotograferen 
van personen.
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12.  TECHNISCHE INFORMATIE EN INSTALLATIE
Voor alle technische- en installatiegegevens verwijzen wij u graag door naar de 
installatiefiche.

Bij gebruik van kabel met diameter 1.5 mm is de overbrugbare maximum afstand 
100 m.

12.1 Installatie buitenpost 

• Neem de buitenpost uit de houder.
• Bevestig de houder aan de muur.
• Verbind de draden op de correcte manier volgens het bedradingsschema.

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

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

• Stel de speaker en microfoon in (zie punt 12.1.2).
• Plaats de buitenpost in de houder.

12.1.1 Verbindingsklemmen

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

12.1.2 Regeling spreker en micro

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. 

12.2 Installatie binnenpost 

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

• Verbind de draden op de correcte manier volgens het bedradingsschema  
(zie punt 17).
• D1 buitenpost met D1 binnenpost.
• D2 buitenpost met D2 binnenpost.

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

• Controleer of de schuifknop op 'Master' ingesteld staat.
• Stekker in stopcontact plaatsen.
• Volg stappen bij punt 3.

Nota: De buitenpost is IP44 gekeurd
Verbindingsklemmen

Ø 6 MM 
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13.  EXTRA BINNENPOST AANSLUITEN (OPTIONEEL)

• Neem de zwarte metalen plaat om het toetsel op te hangen van de  
binnenpost. Doe het klipje bovenaan omhoog, vervolgens kan je 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.

• Controleer of de schuifknop op ‘Slave’ staat, van de extra binnenpost.
• Stekker in stopcontact plaatsen.
• Volg stappen bij punt 3 'eerste gebruik'.

 

14.  EXTRA DEURSLOT AANSLUITEN
Het is mogelijk om een 2de deur te openen zonder hiervoor een extra buitenpost te moeten 
monteren. Hiervoor connecteert u de draden van uw 2de deurslot in de klemmen G+ en G-  
van uw buitenpost. Plaats tussen de buitenpost en het extra deurslot een transfo. U kan de 
2de deur openen door op de binnenpost op symbool  te drukken.

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

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het geluid dat wordt opgenomen 
is te stil

Micro niet goed afgesteld Zie punt 12.1.2

Het geluid dat uit de buitenpost 
komt is te stil 

Speaker niet goed afgesteld Zie punt 12.1.2

Scherm reageert niet goed  
wanneer erop gedrukt wordt

Scherm niet goed gekallibreerd Zie punt 3.4

Bel gaat slechts 1 maal / niet Antwoordapparaat is nog  
ingeschakeld

Klik op  in het startscherm. 
Het icoon  verschijnt en het 
antwoordapparaat is uitgezet

Defect Fabrieksfout Legrand: +32 (0) 27 19 17 11

16.  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 adapter doorgeknipt hebt. 

Nota: U kan tot max. 3 binnenposten aan elkaar koppelen.  
Te verkrijgen bij de betere DHZ-zaak.
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HANDLEIDING 
VIDEOFONIE

17.  BEDRADINGSCHEMA
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