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Algemene informatie
Mededelingen en tips
Lees deze handleiding aandachtig door alvorens u met de installatie aanvangt. 
De garantie zal automatisch vervallen in het geval van nalatigheid, oneigenlijk gebruik of 
handelingen verricht door onbevoegd personeel. 
De beeldhuistelefoon HOMETOUCH mag uitsluitend binnen geïnstalleerd worden. Het mag niet 
worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water. Gebruik het uitsluitend in combinatie 
met 2-dradige digitale systemen van BTicino. 
De beeldhuistelefoon HOMETOUCH moet worden aangesloten op een WiFi-netwerk met de 
volgende eigenschappen:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen

– Ondersteunde versleuteling en authenticatie: 
– OPEN WPA-PSK-netwerken 
– inclusief TKIP WPA2-PSK 
– inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers) 
– WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers) 
– WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK) 
– Ondersteunt verborgen netwerken

Opmerking: voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon HOMETOUCH en de smartphone is een 
WiFi-netwerk in de woning met toegang tot het internet vereist.

Om de service te kunnen gebruiken moet de klant beschikken over technische middelen die de toegang 
tot het internet bieden en die zijn gebaseerd op het contract dat tussen de klant en een ISP (Internet 
Service Provider) is afgesloten. Dit contract wordt buiten Bticino om afgesloten.

Voor het gebruik van bepaalde services die BTicino ter aanvulling van de normale functies van de 
HOMETOUCH levert, moet de klant de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App op diens smartphone 
installeren.

De services die via de App geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet 
met de HOMETOUCH.

In deze gevallen kunnen de integratie en de correcte werking tussen de HOMETOUCH en de App 
afhangen van: 
– a) de kwaliteit van het WiFi-signaal; 
– b) het contract voor toegang tot het internet in de woning; 
– c) het soort datacontract voor de smartphone.

BTicino acht zich niet aansprakelijkheid voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet 
voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.

De werking van de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App kan bij uitgeschakeld scherm (op de 
achtergrond) nadelig worden beïnvloed door op de smartphone geïnstalleerde applicaties die:

– het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren;

– het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programma’s)

Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacointract dat 
voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.

Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de App biedt, data gebruikt 
wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een 
ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.
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Vooraanzicht

1. Display 7” (touchscreen)

2. Status WiFi: 
LED knippert = WiFi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden

3. Status uitsluiting beltoon: 
LED brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd

4. Toets beeldhuistelefoon: 
- opening slot (lang indrukken) 
- activering/deactivering geluid (kort indrukken tijdens een gesprek)

5. Microfoon

6. Naderingssensor

7. Multifunctionelel RGB-LED:: 
Blauw LED aan = de functie geeft de status “deur geopend” aan 
(uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator) 
Rode LED aan = geen internetverbinding 
Rode LED knippert = ethernetkabel niet aangesloten 
Groene LED aan = apparaat communiceert 
Groen LED knippert = inkomende oproep, call home en oproep via intercom 
Witte LED aan = berichten aanwezig (antwoordapparaat, update beschikbaar of andere 
systeemberichten) 
Witte LED knippert = update gestart (download of installatie)

Opmerking: wanneer de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH met de installatie verbonden is (bijv. 
lopend gesprek, beeldcontrole van een camera, enz.) kunnen geen andere handelingen op het display 
worden verricht.

Opmerking: de afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies. 
Verifieer in deze handleiding hoe u ze kunt activeren. 
* De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat 
afwijken.

16:01 Woensdag, 6 December

Uitschakelen
0 partitiesAlles is uitgeschakeld 

en de rolluiken 
zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C 1

2

3

4

567
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1. Microschakelaar OFF/ON voor de afsluiting van het traject

2. Aansluitklemmen (1 - 2) voor voeding

3. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS AV

4. Aansluitklemmen (  ) voor de verbinding van een externe knop op de verdieping

5. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS MH

6. Ethernet-aansluiting

7. Mini-UBS-aansluiting

Achteraanzicht

ONOFF

1
2

BUS
 AV

BTICINO SpA
Viale Borri, 231
21100 VARESE
ITALY

Made in Italy

BUS
MH

1

6

2

4

3

5

7
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Opgelet: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud verrichten door 
gekwalificeerd personeel

Afmetingen en installatiehoogte

Aanbevolen hoogte, tenzij door de toepasselijke wetgeving anders is voorgeschreven
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Inbouwen met accessoire 3487
Situatie met inbouwdoos 0 tot 4 mm

A

10 20 30

0 – 4 mm Patent
Pending

0 – 4 mm

3487

0 – 4 mm

CLACK

1
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Situatie met inbouwdoos 4 tot 9 mm of 9 tot 14 mm
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CLACK
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4 – 14 mm

Patent
Pending

4 – 14 mm

3487
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CLACK

1

2

4 – 9 mm 9 – 14 mm

4 – 9 mm 9 – 14 mm



HOMETOUCH
Installatiehandleiding

12

4 – 9 mm 9 – 14 mm

x 8

0–4 mm

CLACK
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Installatie aan de muur
Installatie met inbouwdozen met een tussenafstand van Ø 60 mm of Ø 83,5 mm
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Installatie met inbouwdoos 506E

Opgelet: de beugel niet bevestigen aan niet-vlakke of onregelmatige oppervlakken, de schroeven niet 
te veel aandraaien om de vervorming van de beugel te voorkomen, waardoor de inrichting niet langer 
correct kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet met een lichte druk over speciale geleider van de 
beugel kunnen schuiven, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.

1

2
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De-installatie met inbouwdoos 3487

De-installatie met beugel

2

1

1

1
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Voorbeeldschema

F411U2F411U2F523F521

3488
0 672 59

BUS
MH

BUS
AV 1 – 2 

MyHOMEServer1

System Speed Link

SCS2-1

Modem router Wi-Fi

346841

1 – 2 

Montante

346020

PRI

1 2

346020
PRI: 220 - 240V~

 175-165mA
 50/60Hz

1-2: 27Vdc
 600mA

110 –240 Vac

PRI

SCS

E49

110 –240 Vac

ONOFF
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Eerste inschakeling
Als u uw HOMETOUCH geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardconfiguratie 
verrichten om hem te kunnen gebruiken.

3. Raak het scherm aan te beginnen

Nu wordt de procedure gestart en kunt u eerst de instellingen van de beeldhuistelefonie en 
vervolgens de instellingen van de domotica (MyHOMEServer1) verrichten.

SELECTEER DE TAAL

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Portuguẽs

2
1

Met deze procedure voltooit u de configuratie van 
HOMETOUCH in twee stappen

Configuratie 
beeldhuistelefoon

Synchronisatie met 
MYHOMESERVER1 

(MyHOME_Up beheer)

WELKOM

Start

3

1. Loop door de lijst en raak de icoon behorende bij de in te stellen taal aan.

2. Raak het scherm aan om verder te gaan.
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A De configuratie overslaan of later verrichten

4. De waarden van de N-configurator invoeren om het adres van het apparaat in te stellen. De 
waarde van de P-configurator invoeren om het adres van de buitenpost (BuP) in te stellen 
waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost (BiP) n de ruststand, en waarvan de 
automatische inschakeling geadresseerd wordt.

5. Bepaal of u het apparaat wilt koppelen met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH. 
U kunt uitsluitend dit apparaat gebruiken voor het doorschakelen van inkomende oproepen 
afkomstig van de buitenpost naar de App en voor het beheren van het antwoordapparaat en 
de aanverwante berichten. 
In een installatie kunt u slechts één apparaat met de App koppelen. 
U kunt deze instelling wijzigen in de Geavanceerde instellingen beeldhuistelefonie.

6. Activeert de functie “Licht Trapzaal”

7. Activeert de functie “Teleloop”

8. Raak het scherm aan om verder te gaan

Raak de icoon Overslaan aan als u deze instellingen wilt overslaan of later wilt verrichten

01

Adres:

N

1

P

0

Licht trapzaal
Beschikbaar

Teleloop
Beschikbaar

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry 
for HOMETOUCH verbinden? Opgelet: 
uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden

Nee

Ja

Overslaan

BEELDHUISTELEFOON

5

6

7

8

A

4
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Een bericht bevestigt dat de configuratie van de beeldhuistelefonie correct is verricht. Vervolgens 
wordt het scherm weergegeven waarop de synchronisatie van het apparaat met MyHOMEServer1 
wordt gestart.

Raak de icoon Overslaan aan als u de synchronisatie op een later moment wilt verrichten

02

9. Raak het scherm aan om te bepalen met welke technologie (kabel of wifi) het apparaat zich 
met de router van uw woning zal verbinden.

Opmerking: de icoon “Ethernet” wordt uitsluitend weergegeven als het apparaat met een kabel op de 
router is aangesloten

Adres:

N

1

P

0

Licht trapzaal
Beschikbaar

Teleloop
Beschikbaar

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry 
for HOMETOUCH verbinden? Opgelet: 
uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden Nee

Ja

Instelling 
beeldhuistelefoon 

afgerond

Overslaan

BEELDHUISTELEFOON

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Typologie aansluiting

IP-adres:

Overslaan

WiFiEthernet

Manueel

DHCP

9
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Sluit het apparaat volgens het schema aan op de router van uw woning

• IP-adres, netwerk masker en DNS: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-
protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.

• Gateway: IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. 
Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de 
communicatie van andere netwerkapparatuur.

Verbinding van het netwerk met Ethernet

1. Raak het scherm aan om voor Ethernet te kiezen

3. Voer de netwerkparameters in

4. Raak het scherm aan om verder te gaan

2. Raak het scherm aan om de DHCP-modus uit te schakelen en de netwerkparameters met de 
hand in te voeren

De DHCP-modus is standaard geactiveerd. Raak verder aan om op een andere wijze door te gaan

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Typologie aansluiting

IP-adres:

Overslaan

WiFiEthernet

Manueel

DHCP
1

2

SYNCHRONISATIE

Open de netwerkparameters

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85
3

4
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Het zoeken naar MyHOMEServer1 in de installatie wordt gestart. U kunt het IP-adres met de hand 
invoeren als geen enkele server wordt gevonden

Na een aantal minuten wordt het volgende scherm wordt weergegeven als het zoeken resultaten 
heeft opgeleverd:

03

5. Selecteer uw MyHOMEServer1 door het te identificeren met het DEVICE ID dat aan de voor- of 
zijkant van het apparaat is aangegeven

6. Raak het scherm aan om verder te gaan

7. Voer de INSTALLER CODE in die aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven

8. Raak het scherm aan om verder te gaan

9. De synchronisatie is afgerond. Raak het scherm aan om de procedure af te sluiten en naar de 
homepagina te gaan

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

00001452

MYHOMESERVER1 in het netwerk gevonden. Selecteer het device 
ID van MYHOMESERVER1 waarmee u de verbinding wilt leggen:

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

5

6

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

00001452

Installateurscode voor server 00001452 invoeren

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

8

7

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Synchronisatie afgerond. Nu kunt u dit 
apparaat gebruiken.

9
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Verbinding van het netwerk met Wifi

1. Raak het scherm aan om het Wi-Fi-technologie te selecteren

2. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen

3. Raak het scherm aan om verder te gaan

De DHCP-modus is standaard geactiveerd. Raak verder aan om op een andere wijze door te gaan

A De pagina voor de keuze van verborgen netwerken openen

4. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten.

Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen

– Ondersteunde versleuteling en authenticatie: 
– OPEN WPA-PSK-netwerken 
– inclusief TKIP WPA2-PSK 
– inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers) 
– WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers) 
– WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Typologie aansluiting

IP-adres:

Overslaan

WiFiEthernet

Manueel

DHCP

2

1

3

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Selecteer een wifi-netwerk:

Thuis

Wi-Fi 01

Wi-Fi 02

Wi-Fi 03

Andere...

4

A
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5. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig)

6. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen

7. Raak het scherm aan om de verbinding te activeren

8. Voer de netwerkparameters in

9. Raak het scherm aan om verder te gaan

• IP-adres, netwerk masker en DNS: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-
protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.

• Gateway: IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. 
Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de 
communicatie van andere netwerkapparatuur.

Het volgende scherm wordt weergegeven

Wi-Fi

Wachtwoord

Toon wachtwoord

6

7

5

SYNCHRONISATIE

Open de netwerkparameters

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85
8

9
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Het zoeken naar MyHOMEServer1 in de installatie wordt gestart. U kunt het IP-adres met de hand 
invoeren als geen enkele server wordt gevonden

Na een aantal minuten wordt het volgende scherm wordt weergegeven als het zoeken resultaten 
heeft opgeleverd:

03

10. Selecteer uw MyHOMEServer1 door het te identificeren met het DEVICE ID dat aan de voor- of 
zijkant van het apparaat is aangegeven

11. Raak het scherm aan om verder te gaan

12. Voer de INSTALLER CODE in die aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven

13. Raak het scherm aan om verder te gaan

14. De synchronisatie is afgerond. Raak het scherm aan om de procedure af te sluiten en naar de 
homepagina te gaan

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

00001452

MYHOMESERVER1 in het netwerk gevonden. Selecteer het device 
ID van MYHOMESERVER1 waarmee u de verbinding wilt leggen:

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

10

11

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

00001452

Installateurscode voor server 00001452 invoeren

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

13

12

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Synchronisatie afgerond. Nu kunt u dit 
apparaat gebruiken.

14
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De gebruiker kan de functies op de homepagina gebruiken om de installatie te bedienen. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

15. Raak het scherm aan om het deel gebeurtenissen te openen

A Bericht firmware-update beschikbaar

B Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina

C Berichten antwoordapparaat beeldhuistelefoon (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer 
informatie)

16:01 Woensdag, 6 December

Uitschakelen
0 partitiesAlles is uitgeschakeld 

en de rolluiken 
zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C

15

BERICHTEN

BIJWERKEN

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Nieuwe update 
beschikbaar (0.7.0)

HOMETOUCH 
is verbonden met het 
netwerk. Download nu de 
HOMETOUCH-app op uw 
smartphone

Download

Details

GEBEURTEN.

9-1-2018  15:34

A

B

Bericht van privé

Beltoon externe unit 1

Bericht van privé

Beltoon externe unit 2

1-1-2018  16:02C
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Als u zich van het apparaat verwijdert en het scherm in stand-by geplaatst wordt, zal aan het einde 
van het downloaden en de daaropvolgende inschakeling een bericht ( 17 ) worden weergegeven 
dat u aangeeft dat u de firmware moet installeren om de procedure af te ronden

Bericht firmware-update beschikbaar

Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina

16. Raak het scherm aan om de firmware-updateprocedure (download + installatie) te starten

18. Raak het scherm aan om de App downloadpagina te openen

BERICHTEN

BIJWERKEN

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Nieuwe update 
beschikbaar (0.7.0)

HOMETOUCH 
is verbonden met het 
netwerk. Download nu de 
HOMETOUCH-app op uw 
smartphone

Download

Details

GEBEURTEN.

9-1-2018  15:34

Bericht van privé

Beltoon externe unit 1

Bericht van privé

Beltoon externe unit 2

1-1-2018  16:02

16

BERICHTEN

INSTALLEREN

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Update gereed voor 
installatie (1.0.8)

HOMETOUCH 
is verbonden met het 
netwerk. Download nu de 
HOMETOUCH-app op uw 
smartphone

Installeren

Details

GEBEURTEN.

18

9-1-2018  15:34

Bericht van privé

Beltoon externe unit 1

Bericht van privé

Beltoon externe unit 2

1-1-2018  16:02

17
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Informeert de gebruiker dat de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH voor het beheren op 
afstand van de functies op deze pagina gedownload kan worden. (de procedure is in de 
gebruikershandleiding beschreven).

Het downloadbericht van de app wordt weergegeven tot de gebruiker het apparaat en de 
smartphone waar de App op geïnstalleerd (raadpleeg de gebruikershandleiding) is heeft 
gekoppeld

19. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren

20. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren

DOOR ENTRY FOR HOMETOUCH

Nu kunt u Door Entry downloaden for 
HOMETOUCH en oproepen aan de 
deur ontvangen via uw smartphone, 
het deurslot op afstand bedienen, uw 
HOMETOUCH met uw smartphone 
bellen en met de app de berichten 
op het antwoordapparaat bekijken

19

BERICHTEN

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

HOMETOUCH 
is verbonden met het 
netwerk. Download nu de 
HOMETOUCH-app op uw 
smartphone

Details

GEBEURTEN.

9-1-2018  15:34

Bericht van privé

Beltoon externe unit 1

Bericht van privé

Beltoon externe unit 2

1-1-2018  16:02

20
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21. Raak het scherm aan om het menu te openen en het apparaat in het deel instellingen te 
personaliseren

16:01 Woensdag, 6 December

Uitschakelen
0 partitiesAlles is uitgeschakeld 

en de rolluiken 
zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C

21

16:01 Woensdag, 6 December

Alles is uitgeschakeld 
en de rolluiken 

zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Uitschakelen
0 partities
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Instellingen
Als u uw HOMETOUCH geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardinstellingen 
verrichten om hem te kunnen gebruiken.

Opmerking: de beschikbare functies en instellingen hangen af van de verrichte keuze 
(beeldhuistelefonie, domotica of beide) en de functies van de gekoppelde MyHOMEServer1.

1. Raak het scherm aan om het menu Instellingen te openen

A Sluit het menu

B Schakelt de functie Antwoordapparaat in/uit

C Lijst met instellingen

2. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven

16:01 Woensdag, 6 December

Alles is uitgeschakeld 
en de rolluiken 

zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C

1
Uitschakelen

0 partities

16:01 Woensdag, 6 December

Alles is uitgeschakeld 
en de rolluiken 

zijn gesloten

Kijk Open deur Bijvoegen

1

NEE 
ACTIEVE ZONE

Thermostaat Keuk... 
23.4 °C

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

2

A B

C

Uitschakelen
0 partities
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Algemeen
Stelt de algemene parameters in, zoals: Datum en tijd/Taal/
Inlichtingen

Netwerk

Toont/wijzigt de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat 
met het netwerk van uw woning is verbonden en wijzigt er de 
parameters van

Display

Regelt de helderheid van het display en wijzigt er het 
achtergrondbeeld van, activeert/deactiveert de werking van de 
naderingssensor.

Audio Combineert beltonen met events en regelt er het volume van

Antwoordapparaat

Activeert/deactiveert het antwoordapparaat, stelt de kwaliteit van 
het geregistreerde beeld in, activeert/deactiveert en registreert het 
welkomstbericht.

Account

Toont de lijst met de gebruikers en de aanverwante smartphones 
die met uw apparaat gekoppeld zijn. 
Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.

Zoek naar updates
Geeft aan dat een firmware-update beschikbaar is en dat u deze 
eventueel kunt downloaden en installeren.

Meld een probleem
Kan gebruikt worden om een probleem dat zich heeft voorgedaan 
te melden en een melding te verzenden naar de assistentie

Geavanceerde 
instellingen
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Algemeen

Datum en tijd

In dit deel zijn algemene instellingen aanwezig.

Stel de actuele datum en tijd in.

De standaardinstelling voorziet dat de datum en tijd automatisch door een NTP-server worden 
geüpdatet. Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de 
klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig 
zijn van het internet.

A Aanduiding van de lokale tijdzone

1. Raak het scherm aan om de tijdzone te wijzigen

Datum en tijd automatisch instellen
Datum en tijd van netwerk gebruiken

Tijdzone
Europe/Rome Wijzigen

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Datum en tijd automatisch instellen
Datum en tijd van netwerk gebruiken

Tijdzone
Europe/Rome Wijzigen

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

1

A
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2. Selecteer de tijdzone behorende bij uw geografische zone

3. Raak het scherm aan om te bevestigen

4. Het apparaat moet opnieuw opgestart worden als de tijdzone wijzigt. Raak het scherm aan om 
verder te gaan

GMT 00 London, Lisbon, Dublin

GMT +1 Rome, Paris, Berlin

GMT +2 Athens, Istanbul, Bucharest

GMT +3 Moscow, Mogadishu, Doha

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Dubai, Port Louis

GMT +4:30 Kabul

SELECTEER EEN TIJDZONE

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Het apparaat moet opnieuw gestart 
worden om de wijzigingen te 

bevestigen.

Toch verdergaan?

OkAnnuleer

4

GMT 00 London, Lisbon, Dublin

GMT +1 Rome, Paris, Berlin

GMT +2 Athens, Istanbul, Bucharest

GMT +3 Moscow, Mogadishu, Doha

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Dubai, Port Louis

GMT +4:30 Kabul

SELECTEER EEN TIJDZONE

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

3

2
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5. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en 
tijd met de hand in te stellen.

A Huidige datum en tijd

1. Raak het scherm aan om de datum en de tijd met de hand te wijzigen

Datum en tijd automatisch instellen
Datum en tijd van netwerk gebruiken

Uur:
16:17

Datum:
Donderdag, 21 December

Wijzigen

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

6

A

Datum en tijd automatisch instellen
Datum en tijd van netwerk gebruiken

Tijdzone
Europe/Rome Wijzigen

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

5
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7. Scroll om de tijd in te stellen

8. Scroll om de datum in te stellen

9. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen

DATUM EN TIJD

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

7

8

9

14 15

16 17
15 16

17 18
18 19

2015

2017
2016

2018
2019

19

21
20

22
23

Oktober

December
November

Januari
Februari
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1. Raak de icoon aan van de in te stellen taal in

Taal
De taal van het apparaat instellen

Inlichtingen
In dit deel kunt u bepaalde inlichtingen over de configuratie van het apparaat weergeven

A Toont de waarde van de N-configurator (adres van het apparaat) en de waarde van de 
P-configurator (adres van de buitenpost waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost in de 
ruststand, en waarvan de automatische inschakeling geadresseerd wordt)

B Toont of het apparaat primair of secundair is. Uitsluitend het primaire apparaat kan gebruikt 
worden voor het doorschakelen van inkomende oproepen naar de App en het beheren van het 
antwoordapparaat. In elke woning kan slechts één primair apparaat aanwezig zijn

C Toont of de functie antwoordapparaat in-/uitgeschakeld is

D De Geïnstalleerde firmwareversie

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

1

Datum en Tijd Taal Inlichtingen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Intern puntN P

Secundair1 0

Firmware-versie

0.3.0

Antwoordapparaat

Gedesactiv.

A A B

CD
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Netwerk
In dit deel kunt u de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat met het netwerk van uw 
woning is verbonden weergeven en deze eventueel wijzigen of de parameters ervan aanpassen

A Aanduiding van de status en het type verbinding

B Type geactiveerde verbinding

1. Raak het scherm aan om het type aansluiting te selecteren

Opmerking: de keuze van een bepaalde technologie sluit de andere technologie uit. De keuze kan 
echter op elk moment worden gewijzigd.

WIFI-verbinding Ethernet-aansluiting

Niet aangesloten

Wifi geselecteerd 
Internet KO

Niet aangesloten

Ethernet geselecteerd 
Internet KO

Verbonden met het internet

Wifi geselecteerd 
Internet OK

Verbonden met het internet

Ethernet geselecteerd 
Internet OK

Ethernet

Wi-Fi

Verbind

Andere

Verbonden met het internet

Thuis

Wi-Fi 01

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Aangesloten

1

B

A
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Verbinding van het netwerk met Wifi

A De pagina voor de keuze van verborgen netwerken openen

2. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten

3. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig)

4. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen

5. Raak het scherm aan om te bevestigen

Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen

– Ondersteunde versleuteling en authenticatie: 
– OPEN WPA-PSK-netwerken 
– inclusief TKIP WPA2-PSK 
– inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers) 
– WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers) 
– WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)

Ethernet

Wi-Fi

Verbind

Andere

Niet aangesloten

Thuis

Wi-Fi 01

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

2

A

Wi-Fi

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

q w e r t y u i o p

z x c v b n m , .

a s d f g h j k l

‘ :-)&123 British English

••••••••••••

Wachtwoord

Toon wachtwoord

3

4

3

5
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7. Raak het scherm aan om het netwerk te vergeten. U moet het wachtwoord opnieuw invoeren 
als u zich weer met dit netwerk verbindt

8. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen

De DHCP-modus is standaard geactiveerd. 
Als het netwerk verbonden is, zal het apparaat het opslaan. Wanneer u zich met een ander netwerk 
verbindt en vervolgens naar dit netwerk terugkeert, hoeft u het wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

Opmerking: als de gegevens gewist zijn, moet u het wachtwoord van de wifi waar u de verbinding mee 
wilt leggen opnieuw invoeren.

Opgelet: wanneer u deze toets aanraakt, wordt de functie onmiddellijk verricht zonder dat een 
bevestigingsbericht zal worden weergegeven.

6. Raak het scherm aan om de verbindingsparameters weer te geven of het netwerk te vergeten

A De instellingen van elke wifi elimineren

Ethernet

Wi-Fi

Verbind

Andere

Verbonden met het internet

Thuis

Wi-Fi 01

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Aangesloten

Wifi resetten

6

A

NETWERK - GEAVANCEERD

DHCP: Beschikbaar

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker
Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

192.168.1.205 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:86

Netwerk vergeten

7

8
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9. Voer de nieuwe netwerkparameters in

10. Raak het scherm aan om te bevestigen

• IP-adres, netwerk masker en DNS: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-
protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.

• Gateway: IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. 
Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de 
communicatie van andere netwerkapparatuur.

NETWERK - GEAVANCEERD

DHCP: Beschikbaar

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker
Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

192.168.1.205 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:86

Netwerk vergeten

9

10
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Verbinding van het netwerk met Ethernet

1. Raak het scherm aan om de parameters van het netwerk weer te geven of te wijzigen

2. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand in te stellen.

De DHCP-modus is standaard geactiveerd.

Wi-Fi

Ethernet

Verbind

Niet aangeslo-
ten

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

1

NETWERK - GEAVANCEERD

DHCP: Beschikbaar

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker
Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85

2
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3. Voer de nieuwe netwerkparameters in

4. Raak het scherm aan om te bevestigen

• IP-adres, netwerk masker en DNS: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-
protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.

• Gateway: IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. 
Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de 
communicatie van andere netwerkapparatuur.

Het apparaat is nu via het ethernetnetwerk verbonden

NETWERK - GEAVANCEERD

DHCP: Gedesactiv.

IP-adres

Gateway MAC

DNS primair DNS secundair

Netwerk masker
Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85

3

4

Wi-Fi

Ethernet

Verbind

Verbonden met het internet

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN
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1. Raak het scherm aan om de afbeelding op de achtergrond te wijzigen

2. Raak het scherm aan om het nieuwe achtergrondbeeld te selecteren

3. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen

Opmerking: de waarneming door de sensor hangt niet alleen af van de afstand, maar ook van andere 
factoren, zoals de temperatuur en/of de weerkaatsing van het materiaal van het voorwerp dat voor de 
sensor is geplaatst.

Scherm
In dit deel kunt u de helderheid van het display regelen, het achtergrondbeeld wijzigen en de 
werking van de naderingssensor in-/uitschakelen.

A Regelt de helderheid van het display. Verhoog/verlaag de helderheid door de cursor te verplaatsen

B Wijzigt het achtergrondbeeld door een van de beschikbare beelden te selecteren

C Actueel achtergrondbeeld

D Schakelt de werking van de naderingssensor in/uit

DISPLAY

Lichtsterkte

Beeld achtergrond

Display inschakelen met naderingssensor
Elke keer dat iemand in de buurt van het device 
waargenomen wordt, wordt het display geactiveerd 
Beschikbaar

Verander

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

1

B

C

D

A

BEELD ACHTERGROND

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

23
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1. Raak het scherm aan om de beltoon te wijzigen

2. Doorloop de lijst met beschikbare beltonen (16) en raak de beltonen aan. De beltoon wordt 
afgespeeld

3. Raak het scherm aan om terug te keren en de instellingen op te slaan

Audio
In dit deel kunt u beltonen met evenementen combineren en het volume regelen

In het deel “Andere beltonen” kunt u een beltoon me de volgende events combineren: 
Buitenpost S2, S3: oproep afkomstig van een SECUNDAIRE Buitenpost (S2; S3) 
Oproep op verdieping: oproep afkomstig van de drukknop in de buurt van de voordeur 
Interne intercom: oproep afkomstig van een intercom binnen het appartement. 
Externe intercom: oproep afkomstig van een intercom buiten het appartement

A Toont en regelt het volume van de beltoon

B Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost

C Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost is ingesteld

D Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van een secundaire buitenpost

E Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de secundaire buitenpost is 
ingesteld

F Opent de pagina waarop beltonen met andere events kunnen worden gecombineerd

AUDIO

Volume beltoon

Beltoon primaire buitenpost 
10

Beltoon secundaire buitenpost
11

Wijzigen

Wijzigen

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Andere beltonen

1

B

C

D

E

F

A

1

10

11

12

13

14

15

BELTOON PRIMAIRE BUITENPOST

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

3

2
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2. Aanraken om de registratie te starten

1. Aanraken om het welkomstbericht te registreren

Antwoordapparaat
In dit deel kunt u het antwoordapparaat activeren/deactiveren, de kwaliteit van het geregistreerde 
beeld instellen en het welkomstbericht activeren/deactiveren en registreren.

A Schakelt het antwoordapparaat in/uit.

B Kiezen of de videoberichten met hoge resolutie (maximaal 25 videoberichten van 15 sec.) of met 
lage resolutie (maximaal 150 videoberichten van 15 sec.) op het antwoordapparaat geregistreerd 
zullen worden

C Activeert/deactiveert het welkomstbericht

D Registreert het welkomstbericht

Opmerking: het welkomstbericht wordt op de buitenpost voor de bezoeker afgespeeld als het 
antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon geactiveerd is. Er zal geen enkel bericht worden 
afgespeeld als u geen bericht registreert of het deactiveert.

Laag (beeld + audio)

Hoog (video + audio)

Kwaliteit registratie

Antwoordapparaat beeldhuistelefoon

Welkomsbericht

Wijzigen

ANTWOORDAPPARAAT

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

1

A

C

D

B

Indrukken om het bericht te 
registreren

BERICHT ANTWOORDAPPARAAT

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

2
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Spreek het welkomstbericht in

3. Raak het scherm aan om de registratie te beëindigen

4. Raak het scherm aan om de registratie af te luisteren en eventueel

5. Raak het scherm aan om het bericht opnieuw te registreren

6. Aanraken om op te slaan

Opmerking: het meest recente bericht overschrijft het minst recente bericht. Het minst recente bericht 
kan niet langer worden opgeroepen

Praat nu

0:02

BERICHT ANTWOORDAPPARAAT

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

3

Luister het bericht af of registreer het 
opnieuw

0:00 / 0:06

BERICHT ANTWOORDAPPARAAT

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

5
4

6
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Account
In dit deel kunt u de lijst van de gebruikers die met uw apparaat gekoppeld zijn en de 
smartphones die met de accounts verbonden zijn weergeven. 
Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.

A Lijst met gekoppelde gebruikers

B Koppelt alle gebruikers af

1. Raak het scherm aan om de gebruiker te beheren

C Koppelt een enkele gebruiker af

D Lijst met smartphones die met de gebruiker zijn verbonden

2. Raak het scherm aan om een smartphone af te koppelen

Opgelet: het deel gebruikers wordt uitsluitend weergegeven als u het apparaat met de App heeft 
gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding)

Dit is de lijst met accounts die met de 
beeldhuistelefoon zijn geassocieerd. Druk op een 
account om elk mobiele device van de gebruiker 
weer te geven

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

J.Smith@gmail.com

J.Brown@gmail.com

Alle gebruikers afmelden

AANGESLOTEN ACCOUNTS
1

B

A

Koppel de smartphone af met een druk op 
Afkoppelen. 
Verwijder de gebruiker en diens aangesloten 
devices door op Gebruiker afmelden te drukken.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

Gebruiker afmelden

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01

Smartphone 02

Uit geschakeld

Uit geschakeld

2

C

D



HOMETOUCH
Installatiehandleiding

50

3. Raak het scherm aan om te bevestigen

4. Raak het scherm aan om de gebruiker en dus alle smartphones die met deze gebruiker 
verbinden zijn af te koppelen

Verbind de smartphone weer met het apparaat door u met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH 
aan te melden

Koppel de smartphone af met een druk op 
Afkoppelen. 
Verwijder de gebruiker en diens aangesloten 
devices door op Gebruiker afmelden te drukken.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

Gebruiker afmelden

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01

Smartphone 02

Uit geschakeld

Uit geschakeld

U zult de smartphone afkoppelen. 
Deze kan vervolgens niet langer interageren 

met de functies die aan HOMETOUCH zijn 
verbonden.

Wilt u doorgaan?

3

Koppel de smartphone af met een druk op 
Afkoppelen. 
Verwijder de gebruiker en diens aangesloten 
devices door op Gebruiker afmelden te drukken.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

Gebruiker afmelden

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01 Uit geschakeld

4
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5. Raak het scherm aan om te bevestigen

Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, of verricht de 
koppelprocedure als er geen andere gebruikers zijn

Opmerking: als een gebruiker met slechts één smartphone verbonden is, dan wordt de gebruiker 
afgekoppeld als deze telefoon afgekoppeld wordt.

Koppel de smartphone af met een druk op 
Afkoppelen. 
Verwijder de gebruiker en diens aangesloten 
devices door op Gebruiker afmelden te drukken.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

Gebruiker afmelden

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01 Uit geschakeld

U zult de geassocieerde gebruiker 
verwijderen. Deze kan vervolgens niet 

langer interageren met de functies die aan 
HOMETOUCH zijn verbonden.

Doorgaan?

5
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Updates controleren
In dit deel kunt u de beschikbaarheid van een firmware-update weergeven en deze eventueel 
downloaden en installeren.

Schakel HOMETOUCH niet uit en koppel hem niet af tot de procedure is afgerond.

1. Als een update beschikbaar is, raak het scherm aan om de update te downloaden

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

UPDATES APPARAAT

Nieuwe update verkrijgbaar

Versie 0.5.0
Nu downloaden?

Releaseopmerkingen

Download

1

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

UPDATES APPARAAT

Downloaden...

1%

Het apparaat niet loskoppelen
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2. Druk aan het einde op de toets om de update te installeren. Schakel HOMETOUCH niet uit en 
koppel hem niet af tot de procedure is afgerond

Aan het einde van de procedure wordt het apparaat opnieuw opgestart

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

UPDATES APPARAAT

Update gereed voor installatie

Versie 0.5.0

Releaseopmerkingen

Installeren

2

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

UPDATES APPARAAT

Geen updates verkrijgbaar

Apparaat is up-to-date

Actuele versie 0.5.0
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Meld een probleem
In dit deel kunt u bij de assistentie een probleem dat zich heeft voorgedaan melden. De assistentie 
zal het probleem in beschouwing nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Een bericht bevestigt de verzending. Herhaal de handeling als een foutmelding wordt gegeven

1. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden

2. Raak het scherm aan om de melding naar de assistentie te verzenden

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

MELD EEN PROBLEEM

Logbestand verzenden

Probleem

1
2
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Geavanceerde instellingen

1. Raak het scherm aan om de geavanceerde instellingen te wijzigen

Opgelet: de geavanceerde instellingen mogen uitsluitend door ervaren personeel worden verricht 
aangezien verkeerde handelingen de werking van het apparaat kunnen benadelen

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN

Account

Zoek naar updates

Meld een probleem

Geavanceerde 
instellingen

Door het wijzigen van de geavanceerde instellingen 
kunnen bepaalde functies problemen gaan vertonen. 

Laat dit daarom uitsluitend door de installateur 
verrichten. Ga uitsluitend verder als u weet wat u 

doet.

1

In dit deel kunt u:

– de geavanceerde instellingen van de beeldhuistelefonie, intercom en camera’s verrichten 
door bedieningen aan te maken. Als ze aangemaakt zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten 
toevoegen en gebruiken;

– activeer het ladingbeheer zodat de gebruiker de status van de ladingen kan weergeven en, in 
het geval van een onderbreking, de heractivering ervan kan forceren.

– de synchronisatie verrichten met MyHOMEServer1 van uw installatie en op deze manier 
domoticafuncties verwerven.
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2. Raak het scherm aan om de geavanceerde instellingen van de Beeldhuistelefonie, 
Ladingbeheer , MyHOMEServer1 te wijzigen en het apparaat te resetten/opnieuw op te starten

Beeldhuistelefoon Algemeen, Bedieningen, Intercom, Camera

Lading Management Toont/synchroniseert en beheert de ladingen van de installatie

MYHOMESERVER1
Wijzigt/verricht de verbinding en de synchronisatie met 
MyHOMEServer1

Device opnieuw opstarten
Start het apparaat weer op zonder dat de configuraties verloren 
gaan

Fabrieksinstellingen 
herstellen Herstelt de fabrieksinstellingen van het apparaat

Nee

Ja

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry for 
HOMETOUCH verbinden? 
Opgelet: uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden

N

1

P

0

Algemeen Bedien Intercom Camera
Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

2
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Beeldhuistelefonie

Algemeen

Scroll de pagina omlaag om de andere parameters weer te geven

1. Raak het scherm aan om het deel Instellingen Beeldhuistelefonie te openen

2. De waarden van de N-configurator invoeren om het adres van het apparaat in te stellen. 
De waarde van de P-configurator invoeren om het adres van de buitenpost in te stellen 
waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost n de ruststand, en waarvan de 
automatische inschakeling geadresseerd wordt

3. Bepaal of het apparaat met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH gekoppeld is en dus het 
enige apparaat is dat gebruikt kan worden om inkomende oproepen naar de App door te 
schakelen en het antwoordapparaat te beheren 
In een installatie kunt u slechts één apparaat met de App koppelen

4. Activeert de functie “Licht Trapzaal”

5. Activeert de functie “Teleloop”

Nee

Ja

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry for 
HOMETOUCH verbinden? 
Opgelet: uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden

N

1

P

0

Algemeen Bedien Intercom Camera

2

3

Nee

Ja

Algemeen Bedien Intercom Camera

Licht trapzaal
Gedesactiv.

Teleloop
Gedesactiv.

5

4

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

1
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Bedieningen
In dit deel kunt u bedieningen voor de controle van bepaalde actuatoren in uw installatie (bijv.slot, 
tuinverlichting, enz.) aanmaken. 
Als ze aangemaakt zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen en 
vervolgens gebruiken.

1. Raak het scherm aan om het deel Bedieningen te openen

2. Raak het scherm aan om een bediening toe te voegen

3. Het type bediening selecteren: 
Deurslot: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de 
activering van het slot te sturen 
Algemeen: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor een 
algemene activering te sturen 
Licht trapzaal*: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de 
activering van de verlichting van de trapzaal te sturen 
*Deze bediening wordt uitsluitend weergegeven als deze in de algemene instellingen is geactiveerd

4. Een beschrijving invoeren

5. Voer het adres van de actuator (uitsluitend slot en algemeen) in

6. Aanraken om op te slaan

Intercom CameraAlgemeen Bedien

Voeg een nieuwe bediening toe

2

1

MODIFICA COMANDO

Voornaam

Deurslot 1

Adres

0

Algemeen

Deurslot

Licht trapzaal

Type

3

5

6

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

4
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Intercom
In dit deel kunt u de intercoms configureren aan de hand waarvan de gebruiker met andere 
(beeld)huistelefoons in de woning of in andere appartementen kan communiceren. 
Als ze geconfigureerd zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen en 
vervolgens gebruiken.

7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres van de actuator te wijzigen

8. Aanraken om het bediening te wissen

1. Raak het scherm aan om het deel Intercom te openen

2. Raak het scherm aan om een Intercom toe te voegen

Intercom CameraAlgemeen Bedien

Voeg een nieuwe bediening toe

Deurslot 1

Algemeen 1

Licht trapzaal 1
7

8

CameraAlgemeen IntercomBedien

Voeg een nieuwe bediening toe

2

1

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management
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3. Het type intercom selecteren: 
Intern: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes binnen hetzelfde 
appartement (of binnen apparaten in verschillende appartementen, mits geen appartement-
interfaces aanwezig zijn) 
Extern: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes in verschillende 
appartementen (als appartement-interfaces aanwezig zijn) 
Algemeen: maakt de communicatie met alle binnenposten (alle posten binnen het 
appartement als HOMETOUCH na de interface van het appartement aangesloten is, of alle 
binnenposten van het appartementencomplex als geen interface van het appartement 
aanwezig is) mogelijk

4. Een beschrijving invoeren

5. Adres invoeren: 
Intern: het adres van het apparaat dat aangesloten is in hetzelfde appartement dat gebeld 
moet worden 
Extern: het apparaat van het een ander appartement dat gebeld moet worden

5. Aanraken om op te slaan:

7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres te wijzigen

8. Raak het scherm aan om de intercom te elimineren

AGGIUNGI NUOVA INTERCOM

Voornaam

Beltoon interne intercom 0

Adres

0

Extern

Intern

Algemeen

Type

Voeg een nieuwe intercom toe

Beltoon interne intercom 0

Beltoon externe intercom 0

Algemeen

CameraAlgemeen IntercomBedien

7

8
Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

3

4 5

6
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3. Het type Camera/Buitenpost selecteren: 
Openbaar: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in de 
openbare ruimte, zichtbaar voor alle inwoners, weer te geven (als een appartement-interface 
aanwezig is) 
Privaat: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in het eigen 
appartement weer te geven (als een appartement-interface aanwezig is) 
CCTV: kan gebruikt worden om de beelden afkomstig van een Camera in een 
bewakingsinstallatie met SCS-beeldhuistelefoniesysteem weer te geven Het beeld wordt 
drie minuten lang weergegeven. Het is niet mogelijk om de camera’s achtereenvolgens weer 
te geven. Om de camera’s achtereenvolgens te laten weergeven of een meervoudige visie 
mogelijk te maken, sluit de interface 347400 aan op de uitgang van een apparaat (bijv. Digital 
Video Recorder) dat een dergelijke functie verricht.

Camera
In dit deel kunt u de camera’s configureren zodat de gebruiker de beelden afkomstig uit het eigen 
appartement, de gemeenschappelijke ruimte of een bewakingsinstallatie kan bekijken. 
Als ze geconfigureerd zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen.

1. Raak het scherm aan om het deel Camera’s te openen

2. Raak het scherm aan om een camera/buitenpost toe te voegen

Opmerking: in installaties in appartementencomplexen zonder appartement-interface en in 
eengezinswoningen zijn de camera’s altijd PRIVÉ

Opmerking: raadpleeg de handleidingen of interfaceschema’s SCS/coaxiaal 347400 voor deze 
integratie

Voeg een nieuwe camera toe

CameraAlgemeen IntercomBedien

2

1

VOEG EEN NIEUWE CAMERA TOE

Voornaam

Openbare camera

Adres

0

Privaat

Openbaar

CCTV

Type

3

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management
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4. Een beschrijving invoeren

5. De adres van de Camera/Buitenpost invoeren

6. Aanraken om op te slaan

7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres te wijzigen

8. Raak het scherm aan om de Camera/Buitenpost te elimineren

VOEG EEN NIEUWE CAMERA TOE

Voornaam

Openbare camera

Adres

0

Privaat

Openbaar

CCTV

Type

Voeg een nieuwe camera toe

Openbare camera

Privécamera

CCTV

CameraAlgemeen IntercomBedien

7

8
Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

4 5

6
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Ladingbeheer
In dit deel kunt u de ladingen die door de ladingcontrolecentrale van uw installatie beheerd 
worden synchroniseren/weergeven.

2. Sluit de app MyHOME_Up op uw smartphone (als u deze eerder geopend heeft) en raak de 
toets aan om door te gaan.

A Activeer de ontvangst van een waarschuwingssignaal wanneer de centrale een lading afkoppelt

1. Raak de toets aan om het scannen van de apparaten van het ladingbeheersysteem van uw 
installatie te starten.

LADING MANAGEMENT

Ladingen zoeken

Geen lading gevonden

Geluidssignaal 
Beschikbaar

Start

1

A

LADING MANAGEMENT

Ladingen zoeken

Geen lading gevonden

Geluidssignaal 
Beschikbaar

StartBeeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Ga verder

OPGELET

Sluit de app MyHOME_Up op uw smartpho-
ne alvorens te scannen

2
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3. Raak de toets aan als u naam van de lading die op de actuator aangesloten is wilt wijzigen. 
Controleer met MyHOME_Suite of direct op de actuator (uitsluitend wanneer de actuator 
daadwerkelijk geconfigureerd is) welke prioriteit aan de actuator is toegekend.

Een bericht geeft aan dat het scannen gestart is. Wacht het einde van het scannen af.

Aan het einde van het scannen worden de actuatoren (aangegeven met hun artikelcode) die 
tijdens het scannen gevonden zijn op volgorde van prioriteit weergegeven.

Opmerking: deze procedure kan enkele minuten duren.

LADING MANAGEMENT

Ladingen zoeken

Geen lading gevonden

Geluidssignaal 
Beschikbaar

Start

LADING MANAGEMENT

Ladingen zoeken

Gevonden ladingen 
Kies een naam voor elke lading

Geluidssignaal 
Beschikbaar

Start

L/N/NT4672N

L/N/NT4672N

F4522

F4523

1.

2.

3.

4.
3

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Scannen gestart
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4. Voer de naam in

5. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen

Gevonden ladingen 
Kies een naam voor elke lading

Oven

L/N/NT4672N

F4522

F4523

1.

2.

3.

4.

LADING MANAGEMENT

Ladingen zoeken

Gevonden ladingen 
Kies een naam voor elke lading

Geluidssignaal 
Beschikbaar

Start

Oven

Föhn

Wasmachine

Vaatwasser

1.

2.

3.

4.

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

6

q w e r t y u i o p

z x c v b n m , .

a s d f g h j k l

‘ :-)&123 British English

4

5

6. Aanraken om naar de homepagina terug te keren
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MyHOMEServer1
In dit deel kunt u weergeven op welke MyHOMEServer1 het apparaat aangesloten is en het 
verbinden en synchroniseren, als het op geen enkele MyHOMEServer1 aangesloten is. 
De synchronisatie zorgt ervoor dat het apparaat alle domoticafuncties die in MyHOMEServer1 
aanwezig zijn verwerft.

A Status verbinding

B ID van MyHOMEServer1 die met het apparaat verbonden is

1. Raak het scherm aan om het af te koppelen

2. Raak het scherm aan om de procedure voor de verbinding en synchronisatie met 
MyHOMEServer1 te starten

MYHOMESERVER1

Verbonden met MyHome Server

Device-ID: 00001452

Uit geschakeld

1

A

B

MYHOMESERVER1

Niet aangesloten

Geen verbinding met MYHOMESERVER1

Verbind

2

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management
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Apparaat (device) opnieuw opstarten
De functie start het apparaat weer op zonder dat de configuraties verloren gaan

1. Raak het scherm aan om het apparaat opnieuw op te starten

2. Raak ter bevestiging het scherm aan. Het apparaat kan een bepaalde tijd lang niet worden 
gebruikt

Nee

Ja

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry for 
HOMETOUCH verbinden? 
Opgelet: uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden

N

1

P

0

Algemeen Bedien Intercom Camera

DEVICE OPNIEUW OPSTARTEN

Let op

Als u verdergaat zal HOMETOUCH een minuut lang niet 
gebruikt kunnen worden terwijl het device opstart

Opnieuw opstarten

2

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management

1
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Fabrieksinstellingen herstellen
Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld

1. Raak het scherm aan om de procedure voor het herstellen van de fabrieksinstellingen te 
starten

2. Raak het scherm aan om verder te gaan

Opgelet: alle configuraties worden gewist

Opgelet: alle configuraties worden gewist

Nee

Ja

Wilt u dit touchscreen met de app Door Entry for 
HOMETOUCH verbinden? 
Opgelet: uitsluitend een touchscreen voor één 
installatie kan met de app worden verbonden

N

1

P

0

Algemeen Bedien Intercom Camera

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Let op

Als u de herstelling van HOMETOUCH verricht, 
zullen alle configuraties 
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1. Raak het scherm aan om alle gekoppelde accounts, de berichten op het antwoordapparaat en 
de aantekeningen te wissen

Na een bepaalde tijd wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt het eerste 
configuratiescherm weergegeven

SELECTEER DE TAAL

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Portuguẽs

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Let op

Als u de herstelling van HOMETOUCH verricht, 
zullen alle configuraties 

verloren gaan

Opnieuw opstarten

Beeldhuistelefoon

GEVORDERDE

MYHOMESERVER1

Device opnieuw opstarten

Fabrieksinstellingen 
herstellen

Lading Management
De systeemconfiguratie wordt gewist.

Alle geassocieerde accounts en persoonlijke 
informatie (aantekeningen en berichten op het 

antwoordapparaat) zullen gewist worden. 
Doorgaan?

OkAnnuleer
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1. Raak het scherm aan om de configuratie van de parameters van de beeldhuistelefonie over te 
slaan of later te verrichten

2. Raak het scherm aan om de beeldhuistelefonie niet te configureren

3. Raak het scherm aan om de configuratie van de beeldhuistelefonie in het deel geavanceerde 
instellingen beeldhuistelefonie op een later moment te verrichten

4. Raak het scherm aan om verder te gaan

Het volgende scherm wordt weergegeven:

of

btMore
01 – Procedura veloce (Salta) per posticipare o non configurare la videocitofonia

Opgelet: de beeldhuistelefonie kan niet langer geconfigureerd worden als u deze optie selecteert, tenzij 
u het apparaat reset en de configuratie van vooraf aan verricht

Hoe wilt u doorgaan?

Later configurerenNiet configureren

De configuratieopties kunnen later worden opgeroepen uit de 
instellingen van het apparaat

BEELDHUISTELEFOON
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Overslaan

BEELDHUISTELEFOON
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02 – Snelle synchronisatieprocedure met MyHOMEServer1 (Overslaan)

1. Raak het scherm aan om de synchronisatie met MyHOMEServer1 later te verrichten

2. Raak het scherm aan om de synchronisatie met MyHOMEServer1 niet te starten

Het volgende scherm wordt weergegeven:

De homepagina wordt weergegeven

Nu is uw apparaat zo geconfigureerd dat uitsluitend het deel beeldhuistelefonie wordt gebruikt. 
Om ook het deel domotica te kunnen gebruiken moet u de synchronisatie met MyHOMEServer1 
verrichten in het deel geavanceerde instellingen MyHOMEServer. 
U moet het apparaat echter met een kabel of wifi met het netwerk van uw woning verbinden als u 
uitsluitend het deel beeldhuistelefonie wilt gebruiken en met de App wilt communiceren.

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Overslaan

1

SYNCHRONISATIE

U wilt de synchronisatie van MYHOMESERVER1 
overslaan?

U kunt dit deel later afronden in Instellingen > 
Geavanceerde instellingen

2

16:01 Woensdag, 6 December

Bijvoegen

Kijk Deurslot
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Selecteer in het deel Instellingen/netwerk de technologie die u wilt gebruiken voor de verbinding 
met het netwerk van uw woning. 
Controleer vervolgens of de smartphone waar de App op geïnstalleerd is verbonden met hetzelfde 
netwerk waar het apparaat op is aangesloten.

Ethernet

Wi-Fi

Verbind

Andere

Niet aangesloten

Thuis

Wi-Fi 01

Algemeen

Netwerk

Display

Audio

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

INSTELLINGEN
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03 – Het IP-adres van MyHOMEServer1 met de hand invoeren
Als in het netwerk geen enkele MyHOMEServer1 gevonden wordt, zal het volgende scherm wordt 
weergegeven:

1. Raak het scherm aan om opnieuw te zoeken of

2. Raak het scherm aan om het IP-adres met de hand in te voeren

3. IP-adres invoeren

4. Raak het scherm aan om het zoeken te starten

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Geen MYHOMESERVER1 gevonden. Probeer het opnieuw of voer het 
IP-adres van MYHOMESERVER1 in

IP-adres

1
2

SYNCHRONISATIE MYHOMESERVER1

Voer het MYHOMESERVER1 IP-adres in

Ok

3
4
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Als u het IP-adres van uw MyHOMEServer1 niet kent, kunt u dit met de App Myhome_up vinden. 
Raadpleeg voor het gebruik van de functies van Myhome_up de handleidingen die u kunt vinden 
op de website: 
www.homesystems-legrandgroup.com

1. Open de App MyHOME_Up

2. Open de installatie met een verbinding voor de installateur

3. Raak het scherm aan om de pagina instellingen te openen

4. Raak het scherm aan om de netwerkparameters van MyHOMEServer1 weer te geven

1

Installatie 1
Toegang met PINCODE

MyHOME_Up

powered by ISAAC

I1

2

Begane grond

Keuken

Woonkamer

Favorieten Home Scenario's Veiligheid Overig

3

Installatie
Ontvang algemene informatie en wijz...

E-mail
Stelt de parameters voor de verzending van e-mails in

Datum en tijd
Imposta la data e l'ora di MyHOMESer...

Afkoppelen
InstallerCode

Reset van de installatie
Beheer het resetten van de installatie

Weerberichten
Stel de te monitoren stad in

Geolokalisatie
Stelt de geografische positie in van M...

Network
Stel de netwerkparameters in

Alarmsysteem
Sluit het alarmsysteem aan op MyHOME_Up

Overig

Favorieten Home Scenario's Veiligheid Overig

4

Installatie
Ontvang algemene informatie en wijz...

E-mail
Stelt de parameters voor de verzending van e-mails in

Datum en tijd
Imposta la data e l'ora di MyHOMESer...

Afkoppelen
InstallerCode

Reset van de installatie
Beheer het resetten van de installatie

Weerberichten
Stel de te monitoren stad in

Geolokalisatie
Stelt de geografische positie in van M...

Network
Stel de netwerkparameters in

Alarmsysteem

Overig

Favorieten Home Scenario's Veiligheid Overig

IP-adres 192.168.0.158

Submask 255.255.255.0

Gateway Voer de gateway in

Primaire 
DNS 192.168.0.111

Primaire 
DNS Voer de dns in

Verbinding geverifieerd

NetworkAnnuleren Opslaan

DHCP

http://www.homesystems-legrandgroup.com
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Legrand SNC behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachte
wijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

BTicino SpA 
Viale Borri, 231 

21100 Varese 
www.bticino.com
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