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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

2-DRAADS handenvrije video binnenpost met 5" lcd-kleurenscherm
Deze binnenpost is voorzien van 2 fysieke toetsen voor de hoofdfuncties van de video-
intercom (een oproep beantwoorden en beëindigen) en 3 aanraaktoetsen om de deur 
te ontgrendelen, de buitenpost te activeren/te scrollen en om de meest frequent 
gebruikte actie te personaliseren in de vorm van een sneltoets – bv. bedienen van de 
traphalverlichting, intercom, activeren van 2e deurslot, algemene activeringen.
Het apparaat is aan de zijkant uitgerust met een navigatietoets voor de afstellingen: 
kleur, helderheid, contrastweergave, spraakvolume en beltoonvolume.
Een led geeft aan dat de bel uitgesloten is.
De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel 
of kan gebruikt worden als tafelmodel met de apart te bestellen tafelsteun.

Beschrijving

Afmetingen

Voeding: 18 – 27 Vdc
Stand-byverbruik: 10 mA
Max. absorptie: 250 mA
Maximale kabeldoorsnede per klem: 2 x 1 mm2

Bedrijfstemperatuur: 5 – 40 °C

Technische gegevens

344692 Tafelsteun

Accessoires

Vooraanzicht

Legende

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een ‘piep’-geluid 
(dat kan uitgeschakeld worden volgens de procedure).

1. Luidspreker 

2. 5” (16:9) scherm 

3. Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is 
Rode led knippert: bel gedesactiveerd

4. Programmeerbare aanraaktoetsen *

5. Aanraaktoets deurslot openen * 
Witte led knippert: functie Professionele studio (kantoor) actief

6. Aanraaktoets voor activering buitenpost/scrollen

7. Tastgeleiders voor slechtzienden

8. Toets voor deactiveren van communicatie 
Rode led knippert: oproep is bezig

9. Microfoon

10. Aanraaktoets traphalverlichting

11. Toets voor activeren communicatie 
Groene led knippert: inkomende oproep

* Als de leds wit knipperen wanneer op de toets wordt gedrukt, is de functie 
‘veilig slot’ actief en is de toets gedeactiveerd.
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

Configuratie

Achteraanzicht

Legende

1. Microschakelaar Slave/Master-functie
2. Microschakelaar AAN / UIT voor de functie ‘veilig slot’ 

AAN=   
Activeer de functie zonder het apparaat te voeden

3. Configuratoraansluiting.
4. Microschakelaar lijnafsluiting AAN / UIT.
5. Microschakelaar AAN / UIT voor activeren extra voeding
6. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS.
7. Aansluitklemmen voor de verbinding van een verdiepingsoproep 

P
M

N

BTICINO
V.le Borri, 231
21100 (VA) ITALY

Made in Italy

2 1 5M 1 BUS

2-1
ON OFF

8. Aansluitklemmen extra bel (1 - 5M). De verbinding moet een punt-tot-puntverbinding zijn op de klemmen van de extra bel
9. Klemmen extra voeding (2 – 1)
10. Navigatietoets voor regelingen en programmeringen

Het apparaat moet alleen fysiek geconfigureerd worden.

N - binnenpostnummer
De configuratoren die geplaatst worden op de N-connectoren van het apparaat wijzen binnen het systeem een adres toe aan elke video binnenpost. De binnenposten moeten progressief 
geconfigureerd worden. Parallel aangesloten binnenposten (max. 3 zijn toegelaten in appartementen zonder item 346850) moeten geconfigureerd worden met behulp van diezelfde 
configurator N. Parallel met de primaire video binnenpost kunnen extra binnenposten, video binnenposten en/of beltonen geïnstalleerd worden.

P – koppeling van buitenpost
De configuratoren die geplaatst worden op de P-connectoren van het apparaat verwijzen naar de gekoppelde buitenpost, de eerste buitenpost die zichzelf inschakelt wanneer de drukknop 
voor het eerst wordt ingedrukt, en waarvan de deurvergrendeling geactiveerd is wanneer op de drukknop van het deurslot wordt gedrukt terwijl de video binnenpost inactief is.

M – bedrijfsmodus
De configuratoren die geplaatst worden op de M-connectoren van het apparaat kennen de werkingsmodi toe aan de 4 programmeerbare toetsen (   ,    ,    ,   ) zoals hieronder 
wordt aangegeven.
Ze kunnen ook gebruikt worden voor speciale functies.
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 00
Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met 
hetzelfde adres.

Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder 
oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en 
MOD=9)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+2)

M = 20 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 40 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 80 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager

M = 01
Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met 
hetzelfde adres.

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1

N=2

N=2

N=1

Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder 
oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en 
MOD=9)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+1)

M = 21 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 41 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 81 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 02

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=3 N=2 N=1

N=3 N=1

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=2 N=2 N=3

N=3 N=2

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+2)

M = 22 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 42 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 82 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 03

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=5 N=2 N=1 N=3 N=1

N=4 N=1 N=5 N=1

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=2 N=2 N=5 N=3 N=2

N=4 N=2 N=5 N=2

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=3 N=2 N=3 N=3 N=5

N=4 N=3 N=5 N=3

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1 N=4 N=2 N=4 N=3 N=4

N=4 N=5 N=5 N=4

M = 23 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 43 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 83 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 04 Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder 
oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en 
MOD=9)

Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-
interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder 
appartement-interface

N=1

N=2

N=2

N=1

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+2)

M = 24 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 44 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 84 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager

M = 05 Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+2)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+3)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), zonder 
oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 
en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 
(geconfigureerd met P+4)

M = 25 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 45 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 85 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 06 ‘Intercom voorprogrammeren’-functie met intercommunicerende oproep naar 
de Handset geconfigureerd met N=1. Vanaf de handsets van het systeem kan een 
intercomoproep verzonden worden naar de handset met configuratie N=1. De 
binnenpost met configuratie N=1 kan intercom-oproepen ontvangen maar kan ze 
niet versturen.

Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde 
adres.

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)

M = 26 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 46 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 86 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager

M = 10 Algemene intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets van het 
systeem.

Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)

M = 30 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 50 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 90 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager

M = 12

Intercom tussen appartementen in Xin-systemen met appartement-interface 346850

N=1

Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850

N=2

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)

Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of 
activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering 
van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)

M = 32 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 52 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 92 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager
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MODUS TOETS FUNCTIE OPMERKINGEN

M = 13
Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 
346850

N=1

 

Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 
346850

N=2

Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 
346850

N=3

Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 
346850

N=4

M = 33 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio

M = 53 Bovenstaande toetsfuncties + Pager

M = 93 Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager



9

344672

+

-

ST-00000467-NL 8/07/2019

Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

Regelingen en instellingen apparaat

Gebruik van de navigatietoets

Gebruik de navigatietoets om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of Regeling Parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu 
Instellingen).

Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de navigatietoets aan de zijkant van het apparaat.

SYMBOOL UIT TE VOEREN HANDELINGEN FUNCTIE

Indrukken Bevestigt/opent de modus Regelingen

> 8 sec Houd de knop meer dan 8 seconden ingedrukt Opent de modus Instellingen

Beweeg de navigatietoets omhoog (zodra u de 
navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste 
stand terug)

Vorige pagina/niveau verhogen

Beweeg de navigatietoets omlaag (zodra u de 
navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste 
stand terug)

Volgende pagina/niveau verlagen

Legende van symbolen
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

Regelingen

MENU REGELINGEN

Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren

Activeren/deactiveren van de functie Professionele studio (kantoor)

Het volume van de beltoon regelen

Menu afsluiten

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren 
uit:
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Classe100 V16E handenvrije video 
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Volumeregeling beltoon
Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren en 
selecteer de desbetreffende pagina

1 Regel het volume met een druk op de navigatietoets. 
De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het geluidsniveau 
(1 – 8) te selecteren.

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling 
te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.

3 Bevestig de regeling met een druk op de navigatietoets of wacht de 
uitschakeltijd af

Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten.
De bijbehorende LED knippert rood.

ACTIVEREN/DEACTIVEREN VAN DE FUNCTIE PROFESSIONELE STUDIO

Wanneer een oproep wordt ontvangen van de binnenpost, activeert deze functie automatisch het daaraan gekoppelde deurslot zonder op de bedieningsknop van het deurslot te moeten drukken.
Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk ‘Configuratie / Speciale functies’.
De functie moet bovendien als volgt worden geactiveerd.

Opmerking: deze functie kan niet samen met de functie ‘Veilig slot’ en ‘Deurstatus’ 
worden geactiveerd.

Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren en 
selecteer de desbetreffende pagina

A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)
1 Druk op de navigatietoets om de modus te wijzigen

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling 
te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.
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Classe100 V16E handenvrije video 
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REGELINGEN PARAMETERS BEELD/GELUID
Tijdens een verbinding met een binnen- of buitenpost kunnen het spraakvolume en, in het geval van een beeldverbinding, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld 
gewijzigd worden.

1 Druk tijdens een verbinding op de navigatietoets om de parameters 
te wijzigen.

De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B)
2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het type paramater 

te selecteren waarvan u de waarde wenst aan te passen (zie de 
onderstaande tabel)

PICTOGRAM TYPE PARAMETER

Spraakvolume  Deze parameter kan uitsluitend worden geregeld als de spraakfunctie geactiveerd is

Helderheid van het beeld

Contrast van het beeld

Kleur van het beeld

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het gewenste niveau 
te selecteren

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere 
parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te 
sluiten.

3 Regel het niveau met een druk op de navigatietoets

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd 
af.
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Druk vanuit stand-by minstens 8 seconden op de navigatietoets om het 
scherm te activeren en het menu instellingen te openen.

Geluid toetsen inschakelen/uitschakelen

Een beltoon koppelen aan een gebeurtenis

Menu afsluiten

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren 
uit:

> 8 sec

Instellingen

MENU INSTELLINGEN
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Classe100 V16E handenvrije video 
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GELUID TOETSEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN
Wanneer de toetsen in de standaardconfiguratie worden ingedrukt, is er een PIEP-geluid hoorbaar. Deze functie kan als volgt worden in-/uitgeschakeld.
Druk vanuit stand-by op de navigatietoets en houd deze ongeveer 
8 seconden ingedrukt om het geavanceerde menu te openen, en 
selecteer vervolgens de bijbehorende pagina.

A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)

1 Druk op de navigatietoets om de modus te wijzigen

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling 
te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.

EEN BELTOON KOPPELEN AAN EEN GEBEURTENIS (OPROEP)
Deze pagina kan gebruikt worden om de beltonen die gekoppeld zijn aan de verschillende oproeptypes te wijzigen.
De beltonen die worden afgespeeld voor oproepen vanaf buitenposten geconfigureerd met S=2 en S=3, zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Druk vanuit stand-by op de navigatietoets en houd deze ongeveer 
8 seconden ingedrukt om het geavanceerde menu te openen, en 
selecteer vervolgens de bijbehorende pagina.

PICTOGRAM TYPE OPROEP

0

Selectie van de beltoon vanaf de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)

1

Selectie van de beltoon vanaf de TWEEDE BUITENPOST (S=1)

Selectie beltoon ETAGE-OPROEP

Selectie beltoon INTERCOMOPROEP

Selectie beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (enkel interface 346850)

Druk op de navigatietoets om de eerste gebeurtenis te koppelen De pagina toont het oproeptype (A) en het huidige beltoonnummer (B)
2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het oproeptype te selecteren 

waarvoor u de beltoon wilt instellen (zie de onderstaande tabel)
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Classe100 V16E handenvrije video 
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4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de te koppelen 
beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld)

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere oproep te 
selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten

3 Druk op de navigatietoets om verder te gaan

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd 
af.

Deze functie kan gebruikt worden om spraakberichten te sturen met behulp van de microfoon van de Classe 100 via de luidsprekers van het geluidssysteem.
Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk ‘Configuratie / Speciale functies’.

Gebruik functie

Vanuit stand-by

Pager-functie

Spreek het bericht in Druk op de toets om af te sluiten

Deze functie geeft de status van het Deurslot aan. Indien het slot open is, knippert de ‘Led Deurslot’, en indien gesloten, blijft de led uit.
Waarschuwing: de functie kan alleen geactiveerd worden indien vereist door het systeem - bijkomende apparaten zijn vereist.
Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

DEURSTATUS-functie
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Classe100 V16E handenvrije video 
binnenpost met inductieve lus

Wanneer ze actief is, voorkomt deze functie dat het deurslot van de buitenpost geopend wordt wanneer de binnenpost zich in stand-by bevindt. Daarom is het openen van het deurslot 
alleen toegestaan wanneer er een spraakverbinding tot stand is gebracht tussen de buitenpost en de binnenpost.

Opmerking: wanneer de functie actief is, zijn in al de configuraties waarvoor de activering van een deurslot nodig is, alle toetsen gedeactiveerd. Wanneer deze worden ingedrukt, 
knippert de witte led.
Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

De functie inschakelen

‘VEILIG SLOT’-functie

Zet de bijbehorende microschakelaar op ON

Gebruik INDUCTIEVE LUS

De inductieve lus zorgt ervoor dat het apparaat kan worden gebruikt door mensen die hoorapparaten met (T) keuzeschakelaar dragen.
Zet het hoorapparaat in de T-stand. Om een correcte magnetische koppeling te verzekeren tussen de handset en het hoortoestel, bevelen we een positie aan recht voor het apparaat, 
op een afstand van 25-35 cm.

OPMERKING: de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid dat wordt gegenereerd door elektrische/elektronische apparaten (bv. computer), kan de prestatie en de kwaliteit van 
het gekoppelde apparaat compromitteren.


