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De video-intercoms  Sch. 1750/15 en 1750/16 zijn voorbehouden voor gebruik in de handenvrije video-
intercomsystemen Voice.

1. BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE COMPONENTEN
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1. Regeling oproepvolume (MAX, MEDIUM, MUTE)
2. Luidspreker voor oproep en gesprek
3. Lichtsterkteregeling display
4. Regeling kleurintensiteit display
5. Display 4,3” formaat 16:9
6. Microfoon
7. Toets  gesprek inschakelen/uitschakelen
8. Groen ledlampje onder toets
9. Toets  deuropener
10. Groen ledlampje onder toets
11. Toets  voor:

 – commando voor inschakeling/uitschakeling van het ingebouwde Yokis-zenderkanaal;
 – en tegelijkertijd sluittijd voor het contact tussen de klemmen Y1, Y (max 50 mA @ 4 Vcc)

12. Toets  voor:
 – commando voor inschakeling/uitschakeling van het ingebouwde Yokis-zenderkanaal 1;
 – en tegelijkertijd sluittijd voor het contact tussen de klemmen Y1, Y (max 50 mA @ 4 Vcc)

13. Toets  : zie onderstaande tabel toetsenfuncties
14. Toets  : zie onderstaande tabel toetsenfuncties.
15. Meerkleurige waarschuwingslampjes
16. Blauw ledlampje om de verzending van het Yokis-commando te bevestigen
17. Aansluitklemmen voor de aansluiting op het systeem
18. Dip-switch	voor	de	configuratie:

 – nr.1	van	SW1,	definieert	de	werkwijze	van	de	video-intercom:	OFF	“Handenvrije	communicatie:”
(standaard)/	ON	“Push	to	talk”;

 – n.2÷8	van	SW1,	definiëren	het	nummer	van	de	woning	in	de	kolom;
 – n.1÷2	van	SW2,	definiëren	het	nummer	van	de	binnenpost	in	de	woning.

SW1 SW2

 Voor de instellingen van de dip-switches leest u de gebruiksaanwijzing van het systeem.

= =
ONON

19. Klepje dat moet worden verwijderd voor de verbinding binnenkomen-weggaan met accessoire
Sch. 1750/50.
De video-intercom  is uitgerust met een ingebouwde versterker voor slechthorenden die 
alleen werkt tijdens de vide-intercomoproepen.
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2. INSTALLATIE
Plaats de inbouwdoos op de op de volgende tekening aangeduide hoogte. 
Bevestig de beugel op de inbouwdoos of aan de wand zoals aangeduid. 
De programma-dip-switches programmeren.

1,
50

 m

Doos Mod. 503

2 meegeleverde
M3,5 x 19 mm

2 2,9 x 13 mm met
uitgeholde kop

Doos Ø 60 mm

1,
50

 m

2 meegeleverde
schroeven
en pluggen

1,
55

 m

Maak de aansluitingen.
Bevestig de video-intercom op de beugel.

1

2

Steek om de video-intercom uit de beugel te 
verwijderen de punt van een schroevendraaier in 
de zitting zoals geïllustreerd op de afbeelding en 
wip de video-intercom er naar boven uit.

1

2

Voor de aansluiting van de video-intercom als binnenkomen/weggaan, moet het klepje worden verwijderd 
zoals geïllustreerd op de afbeelding en moet het adaptercircuit sch. 1750/50 in de zitting worden gemonteerd 
volgens de instructies in de gebruiksaanwijzingen die bij het product horen.

21
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2.1. BESCHRIJVING VAN DE KLEMMENBORDEN
 S+ } Extra beltoon S-
 X2 } Toets  X1
 Y2 } Toets Y1  

] CP  Oproep aan verdieping 

] LINE IN Verbinding met de systeem-BUS       

3. TOETSENFUNCTIES
Status  

Toets
RUST

WACHT OP 
ANTWOORD 

(oproepontvangst)
IN GESPREK RUST EN TOETS 

 INGEDRUKT

PROGRAMMEERSTATUS  
* (ALLEEN MET DE 

VIDEO-INTERCOM IN DE 
RUSTSTAND)

Voetgangersdeuro Voetgangersdeuro Voetgangersdeuro Voetgangersdeuro Inschakelen/uitschakelen 
automatische 

--- Gespreksfunctie 
activeren

Bij het indrukken van:
A) “Handenvrije communicatie”,
eindigt het gesprek;
B) in “Push to talk”:

 — indien lang ingedrukt, 
schakelt dit de 
gesprekfunctie in naar de 
buitenpost;

 — indien kort ingedrukt, 
activeert of eindigt dit het 
gesprek.

--- ---

Yokis-functie(1) Yokis-functie(1) Yokis-functie(1) Yokis-functie(1) Yokis-functie(1)

Yokis-functie(2) Yokis-functie(2) Yokis-functie(2) Yokis-functie(2) Yokis-functie(2)

Automatische 
inschakeling

Video heen en 
weer schakelen Speciale functie (default: 8)

Programmeerbare 
intercom-oproep 
(standaard: niet 

geprogrammeerd)

Keuze beltoon oproep aan 
verdieping (5 verschillende 

beltonen)

Deuropener 
inrijpoort

Deuropener 
inrijpoort Deuropener inrijpoort

Programmeerbare 
intercom-oproep 1 
(standaard: oproep 

aan centrale)

Keuze beltoon 
intercomoproep (5 

verschillende beltonen)

(*)  Om de programmeermodus te openen of af te sluiten, houd u de toets  meer dan 5 seconden lang 
ingedrukt; de programmeermodus wordt bevestigd met het traag knipperende, gele ledlampje; na een 
tijd van 10 minuten wordt de programmeermodus in elk geval afgesloten. Voor het programmeren van 
de intercom-oproep leest u de gebruiksaanwijzingen van het systeem.

(1)  Tegelijkertijd sluittijd voor het contact tussen de klemmen Y1, Y2 (max 50 mA @ 4 Vcc).
(2) Tegelijkertijd sluittijd voor het contact tussen de klemmen X1, X2 (max 50 mA @ 4 Vcc).

3.1. WAARSCHUWINGSLEDLAMPJES 
8. Groen ledlampje onder toets
 brandt ononderbroken:  oproep bezig

knippert: gesprek bezig
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10. Groen ledlampje onder toets
brandt ononderbroken: de deur kan worden geopend

15. Meerkleurige waarschuwingslampjes 
VOORRANG FUNCTIES

1 Groen knipperlicht: automatische deuropener actief
2 Rood lampje brandt ononderbroken: deur geopend op de hoofdoproeppost
3 Rood lampje knippert traag: deur geopend op de secundaire oproeppost
4 Geel lampje knippert traag: programmeermodus actief

16. Blauw ledlampje ter bevestiging van de verzending van het Yokis-commando

3.2. RESET
Om de fabrieksparameters van het apparaat te herstellen, drukt u nadat u de programmeermodus heeft 
geopend met de toets  (5 seconden indrukken) tegelijkertijd de toetsen  en  meer dan 3 seconden lang 
in; het commando wordt bevestigd met een lange bieptoon en het afsluiten van de programmeermodus.

Het herstellen van de fabrieksparameters beïnvloedt de programmering van de ingebouwde 
Yokis-zender niet.

4. WERKING MET HOORAPPARAAT
De video-intercom is uitgerust met een systeem waarmee slechthorenden die een hoorapparaat dragen, 
kunnen horen wie er praat aan de oproeppost of andere video-intercoms (in geval van oproep door centrale). 
Dit	systeem	kan	samenwerken	met	hoorapparaten	met	de	functie	“T”	op	een	afstand	van	ongeveer	0	cm.

Zet de
keuzeschakelaar
op T

max 20 cm

5. MUTE LUIDSPREKER BELTOON
Het oproepvolume kan worden geregeld en worden uitgeschakeld (Mute) met de cursor 1 (zie §  Beschrijving 
en kenmerken van de componenten).
De mute-status wordt gesignaleerd door een rood signaal in het bovenste gedeelte van de cursor.

Als de cursor op MUTE staat en er komt een oproep, schakelt de videomodule van de 
video-intercom in als de oproep een video-oproep is; ook alle andere akoestische 
waarschuwingen (bieptonen) worden uitgeschakeld. Eventuele extra beltonen worden 
niet uitgeschakeld.

6. TELEFOON INSCHAKELEN MET DRUK OP TOETS
(MODUS “PUSH TO TALK)

Als er storing zit op de communicatie tussen de oproeppost en de video-intercom kunt u de twee 
telefoonkanalen afzonderlijk activeren (naar binnen en naar buiten).
Als u een oproep ontvangt, drukt u deze toets even in om de telefoon op de buitenpost in te schakelen. Als 
u daarna  de toets  ingedrukt houdt, schakelt u het audiokanaal naar buiten in en kunt u praten met de 
oproeper. Om te luisteren laat u de toets  los.
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Om	het	gesprek	te	beëindigen	drukt	u	kort op de toets  .

7. CONFIGURATIE VAN DE TWEE YOKIS-TOETSEN
7.1. CONFIGURATIE MET APP YOKIS PRO
De handenvrije video-intercom  Sch. 1750/15 of 1750/16 is perfect ingebouwd in de App YOKIS PRO 
voor	de	installateur.	U	kunt	de	twee	Yokis-toetsen	configureren	met	de	App	en	dan	de	configuratie	doorsturen	
naar de video-intercom met de standaard procedure (een van de twee toetsen twee keer indrukken).

De toets  geldt voor kanaal 1, de toets  voor kanaal 2.

7.2. CONFIGURATIE ZONDER APP YOKIS PRO
De	twee	Yokis-toetsen	kunnen	ook	zonder	de	App	YOKIS	PRO	worden	geconfigureerd:	de	twee	toetsen	
kunnen	worden	geconfigureerd	als	een	afstandsbediening	van	Yokis	met	2	toetsen.

7.2.1. DIRECTE BEDIENING-MODUS
1 - Druk 5 keer(**) kort de toets in die u wenst te verbinden (E5).

Het lampje van de video-intercom begint 30 seconden te knipperen om te signaleren dat hij op een 
verbinding wacht.

 (**) Elke druk op de toets moet minder dan 0,7 seconden duren.

2 - Terwijl het lampje van de Video-intercom knippert, drukt u even met de punt van een potlood in de 
opening	“connect”	op	de	ontvanger	(vooraan	of	achteraan	op	de	ontvanger).
Het lampje op de ontvanger zal ophouden met knipperen.

Opgelet! De ontvanger moet ingeschakeld zijn.

1
2

Om een verbinding te verwijderen,  herhaalt u gewoon dezelfde procedure.

7.2.2. GECENTRALISEERDE BEDIENING IN DIRECTE BEDIENING-MODUS
U kunt een commando centraliseren als u dezelfde procedure herhaalt op een maximum van 4 ontvangers 
voor elke toets. Voor meer ontvangers gebruikt u de Bus Draadloos.

7.2.3. DE MODUS “BUS DRAADLOOS”
U	 kunt	 een	 onbeperkt	 aantal	 ontvangers	 onderling	 met	 elkaar	 verbinden	 als	 u	 een	 “Bus	 Draadloos”	
definieert”.	Hiermee	kunt	u:
• commando’s	 sturen	 naar	 “Groepen”	 ontvangers	 die	 op	 de	 “Bus	 Draadloos”	 zitten	 (zie	 de	 “Memo

draadloze apparaten Yokis); 
• een commando van een video-intercom naar een ontvanger buiten direct signaalbereik sturen;
• de bediening van alle lampen of rolluiken centraliseren of van alle lampen en rolluiken samen. Alle

ontvangers	van	Yokis	zijn	compatibel	met	de	“BUS	Draadloos”.
De commando’s voor de rolluiken kunnen ook verstuurd worden met verlichtingsmodules en andersom. 

Op de video-intercom 
gaat het lampje 
alleen  branden 

als de verbinding  
gelukt is.
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Voor meer informatie over de Bus Draadloos leest u de ‘Promemoria Draadloze apparaten’ of raadpleegt u 
de site www.yokis.com.
EEN BUS VOOR DRAADLOZE VERBINDIN MAKEN TUSSEN ONTVANGERS
Druk	een	keer	snel	“connect”	op	de	ontvanger	1	in.	Het	lampje	van	de	ontvanger	begint	te	knipperen	  . 
Terwijl	het	lampje	knippert,	drukt	u	op	“connect”	op	de	ontvanger	2  .
Om de verbinding te bevestigen, knippert het lampje van de ontvanger 2 één keer en houdt het knipperen 
van het lampje op de ontvanger 1 op. Als de verbinding is gemaakt, schakelen de relais van de twee 
ontvangers een keer om.

Dit kan met alle 
ontvangers van Yokis

Onbeperkt aantal
ontvangers op
Bus Draadloos1 2 3 4

HET VERMOGEN VERHOGEN MET EEN EXTRA ONTVANGER

1 2

1. Maak	de	“Bus	Draadloos”	tussen	de	ontvangers	zoals	hierboven	is	beschreven.
2. Verbind de video-intercom met de gewenste ontvanger door 5 keer snel de gewenste toets op de

zender in te drukken (E5). Terwijl het lampje van de video-intercom knippert, drukt u even in de opening
“connect”	van	de	ontvanger	2.

3. Creëer	een	access	point	op	de	ontvanger	die	het	dichtst	bij	de	video-intercom	is	door	7	keer	de	toets	van
de video-intercom (E7) in te drukken, d.w.z de toets die onder het vorige punt al is geprogrammeerd; het 
lampje	van	de	video-intercom	zal	snel	beginnen	te	knipperen.	Druk	1	keer	in	de	opening	“connect”	van
ontvanger 1: het lampje van de video-intercom en van de ontvanger houden op met knipperen.

CENTRALISEREN MET DE “BUS DRAADLOOS”
Voor deze centralisering voert u de volgende 5 stappen uit: 
1. Maak de ‘Bus Draadloos’ aan tussen de ontvangers

Volg de hierboven reeds beschreven procedure.
2. Verbind de toets van de video-intercom met de dichtstbijzijnde ontvanger

(wij raden verbinding met de dichtstbijzijnde ontvanger aan om problemen met het zendbereik te voorkomen) 
1. Druk 5 keer snel de gewenste toets op de video-intercom in.
2. Terwijl het lampje op de video-intercom knippert, drukt u even met de punt van een potlood in de

opening	“connect”	op	de	ontvanger.
3. De ontvanger schakelt even het relais om en het lampje van de video-intercom gaat uit.

3. Een toets als centrale bediening laten werken
1. Druk 10	keer	snel	op	de	toets	van	de	video-intercom	(Configuratiemenu	Yokis).	Het	lampje	van	de

video-intercom zal snel beginnen te knipperen.
2. Terwijl het lampje knippert, drukt u 6 keer snel de gewenste toets in.
3. Nadat u de toets 6	 keer	 heeft	 ingedrukt,	 zal	 het	 lampje	 6	 keer	 knipperen	 om	 de	 configuratie	 te

bevestigen.
4. Bepaal of de centralisatie geldt voor de: ‘verlichting’ (standaard), ‘rolluiken’ of ‘verlichting en rolluiken’.

Standaard werkt de gecentraliseerde toets met de verlichtingsmodules (MTR2000ERP en MTV500ERP).
Sla deze stap over.
Als u wenst dat de gecentraliseerde toets met de rolluikenmodules MVR500ERP werkt of tegelijkertijd
verlichting en rolluiken schakelt, doet u het volgende:
1. Druk 10	keer	snel	een	willekeurige	toets	op	de	Video-intercom	(Configuratiemenu	Yokis).	Het	lampje

van de video-intercom zal snel beginnen te knipperen.
2. Terwijl het lampje knippert, drukt u 11 of 20 keer snel de gewenste toets in.
3. Nadat	 u	 de	 toets	 heeft	 ingedrukt,	 zal	 het	 lampje	 1	 (of10)	 keer	 knipperen	 om	 de	 configuratie	 te

bevestigen.
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5. De werking van de toets bepalen
Volg de instructies van de volgende paragraaf om te bepalen wat de gecentraliseerde toets moet doen:

WERKING VAN DE TOETS
FUNCTIONEEL MTR2000ERP MTV500ERP MVR500ERP
Werking 1* Inschakelen - uitschakelen Variatie / uitschakelen Stijging / Stop / Daling
Werking 2 - Geheugen inschakeling Tussenstand
Werking 3 Inschakelen Inschakelen Stijging / Stop
Werking 4 Uitschakelen Uitschakelen Daling / Stop

* Standaard configuratie
De werking van een toets wijzigen:
1 - Druk 10	keer	snel	op	een	willekeurige	toets	op	de	video-intercom	(Configuratiemenu	Yokis).	Het	lampje	

van de video-intercom zal snel beginnen te knipperen.
2 - Druk terwijl het lampje knippert 1 tot 4 keer de gewenste toets in om de werking ervan te selecteren: van 

1 tot 4, zie boven.
3 - Het lampje zal van 1 tot 4	keer	knipperen	om	de	configuratie	te	bevestigen.
De fabrieksconfiguratie van een Yokis-toets op de video-intercom herstellen
Fabrieksconfiguratie	 =	 de	 verbindingen	 van	 de	 toets	 verwijderen,	 de	 werking	 1	 (bistabiel)	 resetten,	 de	
directe modus herstellen.
1 - Druk 10	keer	snel	één	van	de	twee	Yokis-toetsen	in	(Configuratiemenu	Yokis).	Het	lampje	van	de	video-

intercom zal snel beginnen te knipperen.
2 - Terwijl het lampje knippert, drukt u 15 keer snel op de toets waarvan u de fabrieksinstellingen moet herstellen.
3 - Na de 15 impulsen, knippert het lampje 5 keer om te bevestigen.
Volledige reset van de fabrieksconfiguratie van de twee Yokis-toetsen op de video-intercom
1 - Druk 10	keer	snel	één	van	de	twee	Yokis-toetsen	in	(Configuratiemenu	Yokis).	Het	lampje	van	de	video-

intercom zal snel beginnen te knipperen.
2 - Terwijl het lampje knippert, drukt u 25 keer op een van de Yokis-toetsen.
3 - Na de 25	impulsen	knippert	het	lampje	om	het	herstel	van	de	fabrieksconfiguratie	te	bevestigen.
Voor	 meer	 gedetailleerde	 informatie	 over	 de	 configuratie	 raadpleegt	 u	 op	 de	 site	 www.yokis.com de 
documentatie over de afstandsbedieningen met twee toetsen.

8. TECHNISCHE KENMERKEN
Voedingsspanning: ........................................................................................................................ 36 ÷ 48 V 
Absorptie @ 48Vcc:
 Rust: ........................................................................................................................................ 1,5 ± 0,5 mA 

In vol bedrijf: ............................................................................................................................  < 160 mAcc
AH Afmetingen (LxAxP)  ....................................................................................................160 x 130 x 26 mm

De kabels moeten voldoen aan de norm NEN-EN- IEC 60332-1-2 als de doorsnede 0,5 mm2 of groter 
is, of aan de norm NEN_EN-IEC 60332-2-2 als de doorsneder minder bedraagt dan 0,5 mm2.

9. LEGENDE SYMBOLEN
Symbool Uitleg

Continue voedingsspanning

Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat

10. VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, URMET S.p.A., dat het type radioapparatuur:
VIDEO-INTERCOM MIRO VIVAVOCE YOKIS (met code 1750/15 of 1750/16)
conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres: www.urmet.com
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Voorbeeld van gecentraliseerde bediening van lampen en rolluiken met video-intercom 
sch. 1750/15 of 1750/16 en de draadloze modules Yokis

SD541-4006A

MVR500ERP

O F N L BP

Tapparella
Rollers

Volets roulants
Persianas
Rollläden
    Rolluik

MVR500ERP

O F N L BP

R1 R1

R1

R1

R1

MTV500ERP

Tapparella
Rollers

Volets roulants
Persianas
Rollläden
    Rolluik

R1

– met een toets bijvoorbeeld  alle rolluiken tegelijkertijd sluiten;
– met een tweede toets (bijvoorbeeld  ) alle lampen uitschakelen.
Voor meer informatie over de producten van YOKIS bezoekt u de site www.yokis.com
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