CLASSE 100 LUURITON KUVAPUHELIN 344682 (X16E, WIFI)
Kiitos kun valitsitte Bticino-Terraneo ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa
teidät käyttämään monipuolisesti
Bticino-Terraneo-ovipuhelinjärjestelmää.

OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE
Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän
painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen
vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen
huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat
painonapin vieressä.
Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi.
Kuva puhelimen näyttöruutuun ilmestyy muutamassa sekunnissa automaattisesti.
Asukas vastaa puheluun vastauspainikkeella, jossa vilkkuu vihreä valo, ja vastaa
ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi “B42” tai “Virtanen”. Jos vieras
halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta kerran
rauhallisesti: Ulko-ovi on auki muutaman sekunnin ajastettuna. Tulija erottuu
selkeästi myös pimeällä herkän kameran ja valkoisten kohdevalojen ansiosta.
OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN
Huoneistossa ovipuhelimen luuripainiketta painetaan, jolloin puheyhteys taululle muodostuu.
Luuriin puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Puheyhteys ulkoovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos
yhteys on muodostettu: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulkooven painiketaululle, puhelinkoje on pimeä.
Vastauspainike
vilkkuu vihreänä

ULKO-OVEN AVAAMINEN

Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta.
Painiketta painetaan rauhallisesti ja kerran, järjestelmä pitää ulko-ovea muutaman sekunnin
auki. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri (lisätoiminne). Ovenavaus on
mahdollista aina: vaikka kutsua ei ole tehty.

Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön:
Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja
painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen.
Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri (lisätoiminne): vieraan
on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.
SOITTOÄÄNI JA OVIKELLO
Ovipuhelin varustettu ovikellotoiminnolla, asentaja opastaa, mikäli tämä toiminto on otettu
käyttöön. Ovikellon soittoääni ja alaoven soittoääni ovat erilaiset.
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Ovenavauspainike

VIERAIDEN OPASTAMINEN

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Bticino-Terraneo Classe 100 ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänen voimakkuutta.
Ovipuhelimen oikealla on säädin, jolla soittoäänen voimakkuus säätyy. Säädintä painetaan, jolloin
näyttöön tulee kellon kuva. Painamalla säädintä ylös ja alas voimakkuus säätyy.
Soittoääni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi. Tämä tehdään samalla
säätimellä, kellonkuvaan tulee rasti päälle, ja punainen merkkivalo jää vilkkumaan.

EXIT

Kellosymboli osoittaa
säätönupin paikan,
ja punaisena vilkkuessaan
kertoo, että puhelin on
pois päältä.

Kun puhelin on mykistetty, se ei soi. Muut toiminnot puhelimessa toimivat. Huomautus: Koko
järjestelmä voidaan sammuttaa keskuslaitteessa olevalla kellokytkimellä yöajaksi. Tämä on
taloyhtiökohtainen päätös. Kun ovipuhelinjärjestelmä on sammutettu kellokytkimellä, se on kokonaan
pois käytöstä.
SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN
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Puhelimen perussoittoääni on tyyppiä ”elektroninen helinä”. Soittoääni voidaan valita painamalla
sivussa olevaa säädintä yli kahdeksan sekuntia. Painamalla säädintä ylös ja alas selataan näkyviin
soittoäänivalikko, ja tämän symboli on nuotti. Selataan nuotti näkyviin, painetaan säädintä.
Ensimmäisenä listassa on pääovi ”0": esimerkiksi järjestelmä, jossa on portti, portin takana
rappukohtaiset painiketaulut portin taulu on ”0", sisäpihan taulut siitä eteenpäin ”1", ”2" jne. Ovenkuva
on taas ovikello, jos se on kytketty. Lisätietoja seuraavalla sivulla.
0

A
B

ON

A

OFF

2

1

1
2

Paina säädintä >8sek

Näppäinäänet on/off

01

2
2

Nuotti eli soittoäänet

”0" päätaulu, ”01" soittoääni
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ERIKOISTOIMINNOT
Classe-video-ovipuhelimessa on ovenavauspainikkeen lisäksi ylimääräinen painike, tähti. Niitä ei
yleensä ole koskaan otettu käyttöön, mutta niihin voidaan kytkeä tarvittaessa erikoistoimintoja:
esimerkiksi huoneiston oven avaaminen, rappukäytävän valojen ohjaus, sisäpuhelut jne. Mikäli
painikkeisiin on kytketty toimintoja, siitä on annettu erillinen ohje. 344682-mallissa on lisäksi neljä
toimintopainiketta näytön alla, jotka on merkitty 1-4 pisteellä.

KUVAKUTSU
Video-ovipuhelimen kuva ilmestyy näytölle heti, kun ala-ovelta on painettu painiketaulusta vastaavaa
kutsupainiketta. Halutessa kuva voidaan kutsua myös itse: kun luuri on laskettuna alas, paikoilleen,
painetaan kuvakutsupainiketta (kts. Seuraava sivu). Kuva ilmestyy näyttöön. Tämän jälkeen voidaan
nostaa luuri, ja keskustella ulko-ovelle. Kuva on näkyvissä puolen minuutin ajan, ja kuvakutsu voidaan
toistaa kuvan kadottua muutaman sekunnin kuluttua. Kun kuva on näytössä, voidaan painaa
luurinäppäintä, ja halutessa keskustella.

SISÄPUHELU

VAROTOIMENPITEET
Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava
järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.
ÄLÄ KOSKAAN AVAA ULKO-OVEA KYSYMÄTTÄ TULIJAN HENKILÖLLISYYTTÄTURVALLISUUS ALKAA ASENTEISTA!
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Mikäli huoneistossa on useampi ovipuhelin, jotka soivat samasta ulkotaulun painikkeesta,
tähtinäppäimeen voidaan ohjelmoida sisäpuhelutoiminne.
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Œ

Säädin ”joystick”



Luurinäppäin vastaa ja
vihreä merkkivalo

Ž

Linjan katkaisu ja
punainen merkkivalo



Ovenavauspainike



Kuvakutsu

‘

Lisätoiminnot

’

Wifi-yhteys päällä,
yhteydessä verkkoon

“

Ohjelmoitavat painikkeet
1-4

Soittoäänen valinta

0

A

A

OFF

2

1

1

01

2

Paina säädintä >8sek

Näppäinäänet on/off

ICON

Nuotti eli soittoäänet

2
2

”0" päätaulu, ”01" soittoääni

TYPE OF CALL

0

Ensisijaisen tai ainoan painiketaulun soittoäänen valinta
1

Toisen painiketaulun soittoäänen valinta

Ovikellon soittoäänen valinta

Sisäpuhelun soittoäänen valinta

Ulkoisen sisäpuhelun soittoäänen valinta (vain 346850-järjestelmissä)

D10000757B 4.4.2021

KÄYTTÖOHJE BTICINO-TERRANEO OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

B

ON

CLASSE 100X 16E, YHTEYS KÄNNYKKÄÄN
Classe 100 X16E mahdollistaa yhteyden kännykkään. Ovipuhelimen soitto siirtyy
kännykkään asennettuun Bticino Classe 100-appiin, joka on ladattavissa sovelluskaupoista.
Tässä ohjeessa on kuvailtu ovipuhelimen peruskäyttö, tässä Classe 100-mallissa on erittäin
paljon toimintoja: Näistä laajemmin englanninkielisessä ohjekirjassa sekä youtubevideoissa.
KÄYTTÖÖNOTTO
Sovelluskaupasta (Ios, Android) ladataan Bticino Classe 100-appi. Käynnistetään
sovelluskauppa, ja haetaan hakusanalla ”Bticino”. Sovelluksista löytyy Bticino Classe
100, asennetaan se.
Sovellukseen luodaan tili. Tähän käytetään omaa sähköpostiosoitetta. Bticino ei käytä
sähköpostiosoitetta muuhun käyttöön eikä luovuta sitä kolmansille osapuolille, joten
henkilökohtaisen sähköpostin käyttäminen on turvallista. Tilin luominen tapahtuu
antamalla sovelluksessa perustiedot, ja odottamalla, että sähköpostiin tulee
aktivointilinkki.
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OVIPUHELIMEN JA SOVELLUKSEN LIITTÄMINEN
Varmista, että kotisi langaton verkko on päällä ja toiminnassa. Sinun tulee tietää verkon nimi
(SSID) ja tunnus. Voit kokeilla tätä esimerkiksi siten, että tietokoneestasi tai kännykästäsi
valitse verkon, valitset ”unohda” ja kirjaudut uudelleen verkkoon verkon salasanalla.

Kirjaudu Bticino Classe 100 App-sovellukseen sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jonka
juuri loit. Valitse ”>, >” eli eteenpäin, ja hetken päästä sovellus käynnistää kameran, ja haluaa
lukea ovipuhelimesta QR-koodin.
Paina ovipuhelimesta valintanäppäintä (sivussa oleva joystick) ja valitse asetukset,
hammaspyörän kuvake. Käynnistä tätä kautta Wifi, jolloin näytölle ilmestyy QR-koodi. Lue
tämä QR-koodi Bticino Classe 100 Apilla.
App ilmoittaa näytöllä liittyneensä väliaikaiseen verkkoon ”Bticino...”. Hetken päästä app
näyttää näytöllä Wifi-verkot- valitse niistä omasi, ja anna sen jälkeen verkon salasana. Jos
App kysyy ovipuhelimen ip-osoitetta, niin samalla hetkellä tuo ip-osoite näkyy ovipuhelimen
näytöllä: syötä se appiin.
Yhteys on muodostunut. Appi kysyy ”homepage preferences”, mutta ne koskevat
lisätoimintoja, mitä haluat apin näytöllä olevan.
ONGELMANRATKAISU
Yhteydenmuodostus: Sekä Apista että ovipuhelimesta asetusvalikosta voit valita ”reset”,
tyhjennä asetukset. Tämän voi tehdä ongelmitta, ja aloittaa alusta.
LINKIT
Laaja ohjekirja EN

Classe 100 ohjevideo

https://catalogue.bticino.com/BTI-344682-EN

https://youtu.be/7d2W2tY4T20

Elkesan Whatsapp

https://wa.me/message/C2XPU6BQJEGNK1
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Ovipuhelimen ja sovelluksen liittämisen aluksi varmistu, että kännykän wifi-yhteys on päällä,
yhteydessä ja toiminnassa. Liittämisen ajan sekä ovipuhelin että kännykkä on oltava
samassa verkossa, yhteyden muodostuksen jälkeen toimii kaikkialla.

CLASSE 100X 16E, YHTEYS KÄNNYKKÄÄN, KÄYTTÖOHJE
SOVELLUKSEN BTICINO CLASSE 100-APP PÄÄNÄYTTÖ
Valikko (asetukset, tili jne)

Painiketaulun kameran käynnistys käsin (”manuaalikäyttö”,
”kuvakutsu”)
Ovenavauspainike
Valitut ohjaustoiminnot, esim. porrasvalo
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Soita-kotiin-painike

KÄYTTÖ JA TOIMINNOT

Oven avaus tehdään vetämällä ovenavauskuvaketta näytöllä.
Painamalla sovelluksen näytöllä olevaa silmänkuvaa voidaan aktivoida painiketaulun
kamera käsin: tämä vastaa fyysisessä ovipuhelimessa olevaa ”silmän kuvaa”.
”Call home”-painikkeella voidaan soittaa nimensä mukaisesti kotiin: Kun tästä painikkeesta
painetaan, ovipuhelin soi, ja siihen voidaan vastata.
Ovenavauspainiketta voidaan painaa milloin tahansa, eli ovi aukeaa, vaikkei puhekuvayhteys ole auki.
Mikäli halutaan, ettei ovipuhelimen soitto siirry kännykkään, valitaan ovipuhelimen
valikosta ”wifi” ja kytketään se pois. Yhteys palautetaan kytkemällä wifi takaisin päälle.
Yhteen ovipuhelimeen voidaan liittää useita käyttäjiä. Ensin luodaan ensimmäinen yhteys,
”pääkäyttäjä”. Tämän jälkeen luodaan muihin kännyköihin oma tili käyttäen henkilön omaa
sähköpostiosoitetta. Sen jälkeen pääkäyttäjä lisää sovelluksen valikosta uuden käyttäjän,
”invite” käyttäen uuden käyttäjän sähköpostiosoitetta.
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Kun ovipuhelinjärjestelmän painiketaulusta painetaan huoneistonne painiketta, Classe
100-ovipuhelin soi. Samalla myös Classe 100-app soi. Puheluun vastataan painamalla
esiin tulevaa kuvaketta ja painamalla luurinkuvaa.
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OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET
Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.
Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.
Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman
kerran vuodessa nihkeällä säämiskällä käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on
miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.
REMONTOINNIN TOIMENPITEET
Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppuja. Kuitenkin
ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa
maaliintua tai pölyyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä
turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin
remontin yhteydessä se kannattaa uusia.
Mikäli teette remonttia, emme suosittele ovipuhelimen teippaamista suojaan. Ovipuhelimen alle jää vanhaa
seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha.
Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää
on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Yleensäkin suosittelemme
ovipuhelimen poistamista remontin ajaksi, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen.
PUHELIMEN IRROTTAMINEN
Suosittelemme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen:
sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta
ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.
Puhelin irroitetaan seinästä yksinkertaisesti nostamalla sitä ylöspäin. Seinässä oleva metalliteline irroitetaan,
ja kiinnitetään takaisin puhelimeen.
Video-ovipuhelimessa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää,
että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne
merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista
jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. Puristettavilla johtojatkosliittimillä
(”Dolphin”, “Schotslock”).
Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelinkoje irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.
PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN
Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.
Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. Metalliteline kiinnitetään seinään, ja puhelin lasketaan siihen
kiinni.
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User manual

Web

https://elkesan.fi/d10000757

https://elkesan.fi/d10000771
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