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Tuotekuvaus ja painikkeet

Menu

Lyhyt painallus

 f Näytön käynnistys ja sulkeminen 
aloitusikkunassa.

f Valikkoa selatessa paluu edelliseen valintaan.

Vastauspainike

f Kosketa lyhyesti vastataksesi soittoon. 

f Kosketa uudelleen sulkeaksesi puheyhteyden.

f Puhetyhteys sulkeutuu automaattisesti kuvan 

sammuessa.

f Paina pohjassa 5 sekunttia aktivoidaksesi 
automaatti vastauksen. 

Lukituksen avaus

Avaa aina oven jolta on soitettu

f Lyhyt kosketus riittää. 

Paina selataksesi valikkoa

Hyväksy valinta

f Lyhyt painallus riittä

Viestivalikko

f Paina painiketta päästäksesi viestivalikkoon.
f Tänne tallentuvat kaikki vastaamattomat puhelut

mikäli palvelu on aktivoitu. 

Mykistys Kytkin

f Mykistää vastauskojeen. Valon palaessa 
mykistys on aktivoitu

f Mykistys kytkimen valon vilkkuessa 3 kertaa 
5 sekunin välein on automaatti ovenavaus 
päällä.

f AUTOMAATTI OVENAVAUS
Päälle / Pois päältä: Pidetään painiketta 4
painettuna kun näyttö on suljettuna, 
kunnes kuuluu äänimerkki.

VILKKUVA VALO, Viesti vastaanotettu.

Valon vilkkuessa yhteys ei ole vielä avattu. 
Valon palaessa yhteys on auki.
Paina painiketta avataksesi puheyhteyden.

Valon palaessa ovenavaus on suoritettu.

Valon palaessa mykistys aktivoitu.
Valon vilkkuessa neljä kertaa viiden sekunin välein 
on automaatti avaus aktivoitu 

PAINIKE TOIMINNOT

VALOJEN TARKOITUS

SKANNAA QRCODE LADATAKSESI
COMELIT APP

TO

1. Kirkkauden säätö

f Vahvistuu myötäpäivään

2. Soittoäänen voimakkuus

f Vahvistuu myötäpäivään

3. LCD Näyttö 4,3” 16:9

4. Hipaisupainikkeet

5. Mikrofoni

6.  Soiton voimakkuuden säätö (korkea -
keskitaso - matala)



Valikoiden käyttö

 f Valmiustilassa paina  ja näyttö käynnistyy  

 f Paina uudelleen  ja näyttö sammuu  

 f Liiku valikossa käyttäen paniketta   ja 

 f Paina  Vahvistaaksesi valinnat. 

 f Paina  Palataksesi edelliselle sivulle  

Wi-Fi setup

MY-Wifi

Other Wi-fi_1

Other Wi-fi_2

Other Wi-fi_3

Laitetoiminnot

Video Muisti
Päälle pois painike videomuistin aktivointiin. Monitori nauhoittaa 
automaattisesti soitot joihin ei ole vastattu. 

Video Viestit
Tämä toiminto antaa sinun selata video muistia ja katsoa 
vastaamatta jääneet kutsut.

Wi-Fi
Wfiyhteyden asetukset ja niiden tunnukset.

Wifiyhteyden status-symbolit

Access point 
Yhdistä monitori tukiasemaan.

Yhteys virhe, tarkista Wifi Salasana, Etäisyys 
kojeeseen tukiasemalta, Wifi verkon aktiivisuus.

Yhteyttä modeemiin tai internettiin ei löydy.

Tarkista yhteyden tila. 

Signaalin Vahvuus:

Erinomainen

Hyvä

Välttävä

Heikko



Wifiasetusen käyttöönotto monitorin kautta.

 f Selaa valikkoa wifi kuvakkeeseen ja paina 
Päästäksesi wifin käyttöönottoasetuksiin.

 » Monitori etsii nyt avoimia wifi verkkoja

suosittelemme linkittämään monitorin käyttäen wps nappia 
wifi tukiasemassa mutta mikäli tälläistä ei ole jatka eteenpäin 
manuaalisesti asettaen koje verkkoon.

WPS käyttöönotto

Odota että avoimet verkot löytyvät, paina  turvalliseen 
laitteen verkkoon liittämiseen ja seuraa näytölle ilmestyviä 
ohjeita. 

Wi-Fi setup

MY-Wifi

Other Wi-fi_1

Other Wi-fi_2

Other Wi-fi_3

select exitwpsscroll

Manuaalinen käyttöönotto.

1. Mikäli tukiasemassa ei ole WPS painiketta, Valitse 
nuolinäppäimillä sinun wifi verkkosi listalta ja paina

MY-Wifi

Other Wi-fi_1

Other Wi-fi_2

Other Wi-fi_3

Wi-Fi setup

select exitwpsscroll

2. Aseta salasana ja paina pitkään painiketta
Vahvistaaksesi valinnan.

scroll

password

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

@ _123

exit
select long press to save

left right

Asetukset

Tästä valikosta voit muokata kieli ja aika asetuksia.

 f Siirry valikossa Asetukset kuvakkeeseen ja 
paina  avataksesi monitorin asetukset. 

SETUP

Wi-Fi reporting unconnected

App registration enable

Date and time settings

Language

Information

Reset

select exitscroll

Wi-Fi reporting unconnected
Monitori automaattisesti ilmoittaa mikäli sen yhteys tukiasemaan 
katkeaa.

 f Valitse toiminto päälle / pois

Wi-Fi reporting unconnected

App Rekisteröinti sallittu
Sallii matkapuhelin aplikaation lisäämisen soitonsiirtoa varten

 f Valitse toiminto päälle / pois. 

App registration enable

Päivämäärä ja kerronaika asetukset.
Valitse aikavyöhyke.

Date and time setting

GMT O London, Lisbon, Dublin

GMT +2 Athens, Istambul, Cairo

GMT +3 Moscow, Bahrain, Kuwait

GMT +3.30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Muscat, Baku

GMT +1 Paris, Zurich, Rome

select exitscroll

 f Navigoi haluttuun vyöhykkeeseen ja paina   tai sulje 
valikko painamalla 



3. Paina monitorin näyttö päälle "Menu" painikkeella . Valitse sovelluksessa "Etsi laitetta / Search for device".

• Mikäli monitori on jo yhdistetty wifi verkkoon ja applikaatio sen löytää, Nimeä laite ja siirry kohtaan 6.

• Nämä kuvakkeet kertovat että tunnistuksessa on ongelma, seuraa ohjeita kohdasta 4. (  )

4. Mikäli wifi monitori ei ole vielä paritettu tukiaseman kanssa, käynnistä aoplikaation ohjeiden mukaisesti paritus prosessi.

LOGIN CREATE ACCOUNT

SEARCH FOR DEVICE

If you do not see the Comelit device
to which you wish to connect,

click here

Comelit_
MaxiWi_
6B8F20

☞6.

Select the Comelit device to which you wish
to connect:

Comelit: - 002529056036
6742W - Mini ViP handsfree Wifi

☞4.

Do you have a Wi-Fi door entry monitor?

NO YES

Aplikaation käyttöönotto.



5. Tarkista wifiyhteyden tila aplikaatiosta ja valitse kuvake joka esitetään monitorin näytöllä. Seuraavaksi seuraa aplikaation ohjeita. ( 
 ) 

07:15
10/04/2017

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Check that the monitor is on and select the 
icon displayed among those listed below:

6. Valitse haluatko tulla lisätyksi uutena käyttäjänä jo olemassaolevien lisäksi vai poistaa aikaisemmat käyttäjät ja rekisteröityä uutena 
yhteyshenkilönä

I WANT TO BE ADDED TO THE USERS ALREADY PRESENT I WANT TO BECOME THE ONLY REGISTERED USER

User registration

Enter a description of the device

OKCANCEL

Enter a description of the system

REMOVAL OF ALL USERS
Caution! You are removing all users.
Are you sure you want to proceed?

OKCANCEL

END CONFIGURE ANOTHER DEVICE

☞3.




