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Dank voor het vertrouwen in onze producten!  

 

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan : 

 

- FT600(K)SIP(VC) Buitenpost (optioneel met keypad). 

- Zakje met 4 x zwarte Torx vijzen + bit + waterdichte afsluiting voor de Lan aansluiting + 

connectoren 

- Handleiding 

 

Optioneel te bestellen: zie shop.fasttel.be 

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor  

- FT600W 7” monitor     

- FT600PSW Poe adapter voor FT600W voor gebruik via WiFi  

- FT600WB FT600W Monitor muursteun 30mm DIEP 

- FT600LIC Smartphone licentie  

- FT600HW    Hulpstuk voor holle wand montage 

- FT600AZL Aanmeldzuil klein/groot 

- FTPOE2W  omvormer 2-draads naar UTP cat 5 

 

De FT600(K)SIP(VC) buitenpost is voorzien van een in- of opbouwmontage behuizing. 

Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.  

 

De installatie 

 

1 -  de FT600(K)SIP(VC) Doorphone Entry buitenpost. 

 

Hoogte: 216 mm –  Breedte: 116 mm  
Uitsparing inbouwmodel: 202 x 102 x 31 (HxBxD)  

 

1.1 installatie opbouw of inbouw in volle wand: 

       

- 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 aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders 

harde kern) voor uw electrisch slot. Indien er geen UTP aanwezig is bestel dan de FTPOE2W 

die eender welke kabel kan omvormen naar UTP met PoE. 

- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de UTP kabel en de kabel 

voor het slot door de opening in het midden. 

- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van relays A 
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- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht 

af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes. 

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

vijzen 

 

1.2 inbouw in holle wand: 

 

Wenst u de buitenpost in te bouwen in een holle wand (bv gyproc of poortstijl) dan gebruikt u beter 

de FT600HW. Deze is apart te bestellen. Enkel een opening van 202x102 is voldoende.  

 

 

 

2 – Smartphone app’ s (optioneel)  

       

Te bestellen: 

FT600LIC: 1  losse licentie  

FT600LIC4: 3+1 gratis licenties 

 

 

Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de 

app: fasttelphone.  
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Na de download kan u de QR code scannen (zie links) en is uw smartphone toegevoegd aan uw 

installatie. 

 

De administrator van het systeem neemt best de 1ste code daar deze meer rechten heeft: zo kan 

enkel deze in de app bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen-

>oproep voorkeur-> sequence call) 

 

3 – codeklavier (optioneel) 

 

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 voorlezen. 

 

Open de webbrowser van het IP adres en log in met admin / admin. Er is ook een user/user log in 

met minder rechten. 

 

Voor softwareversies vanaf 220.78.3.3: (zie links in menu “Status”) 

 

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User. 

 

 
 

U ziet dat er reeds 2 codes zijn voorgeprogrammeerd. Wijzig deze of verwijder ze.  

Nieuwe codes maakt u aan door rechts op “add” te klikken. 
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User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen. 

Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman) 

Vervolgens vult u de code in en kies de relais die geactiveerd dient te worden. 

U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt “always” gekozen. Deze code zal 

dus altijd toegang verschaffen. 

Nieuwe tijdschema’s kunnen aangemaakt worden onder Intercom schedule 

 

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

 

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de webpagina te 

wijzigen: Phone time/language 

 

 

Heeft u vragen bel dan naar Fasttel- Smart Doophones: 

Op het nummer 0902 00060 voor eindgebruikers (enkel vanuit België) 

Op het nummer +(32) 9 2446520 (keuze 2) voor installateurs . 

 

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost 

en het begint steeds met FT600. 

 

 


