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FT600(K) 
Doorphone Entry buitenpost 

(alleen voor gebruik bij FT600V(K)) 
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U hebt zojuist een extra buitenpost gekocht voor uw Doorphone Entry Kit. 
 
Dit kan 2 redenen hebben: 
 

- Hij dient als vervanging van een bestaande defecte buitenpost 
- Hij dient als uitbreiding van een bestaande installatie van een Doorphone Entry Kit 

 
Dan hebt u het juiste artikel, want dit artikel kan alleen voor bovenstaande gevallen gebruikt worden. 
Deze zal ook alleen gaan werken als u de code van de huidige installatie aan ons opgegeven heeft 
waardoor wij de post softwarematig hebben kunnen koppelen aan uw systeem. 
Deze code start met: FT600VK gevolgd door (K) en/of 3 cijfers  
 
 
De buitenpost is verder plug and play. 
 
 

1) Verpakking 
 
Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan : 

 

- FT600K Buitenpost met keypad. 

- FT600BUS in-opbouwbehuizing 

- Zakje met 4 x Torx + waterdichte afsluiting voor de Lan + connectoren 

- QR codes voor de Handleiding 

 

 

De FT600K Buitenpost is voorzien van een In- of opbouwmontage behuizing. 

Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.  

 

2) De Installatie 
 

2.1) De FT600K Doorphone Entry buitenpost.  

       

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera 
adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry 1.40 
meter aan te houden. 

- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk zonder connector op de plaats aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 
2 aders harde kern) voor uw electrisch slot. 

- Neem nu eerst de waterdichte behuizing uit de verpakking en schuif de deksel over de UTP kabel en de kabel voor 
het slot. 

- Monteer een RJ45 connector aan de UTP kabel en steek deze in de Doorphone Entry in de daarvoor aanwezige 
aansluiting. 

- Sluit de andere kabel aan op relais A of relais B op  NO+COM 
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- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel tule om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het 
geheel af met de 6 bijgeleverde boutjes. 

- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx bouten aan de 
behuizing. 

 

 

3)  Toegangscontrole via Keypad 

 

Uw Doorphone Entry beschikt over een Keypad welke te gebruiken is voor toegangscodes. 

 

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende   
combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres opnoemen. 

 

Open de webbrowser van het IP adres en log in met user / user. 

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens Private key 

 

 

 

Geef bij PCode een nieuwe code in en kies nieuw. De code is toegevoegd 

 

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in #code# om de poort te openen. 

 

 

 

Hebt u vragen bel dan naar Fasttel Smart Doorphones  

op het nummer 0902 00060 voor eindgebruikers 

op het nummer 09/2446520 (keuze 2) voor installateurs  

 

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost of 
achter op de monitor en het begint met FT600. 

 


