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Waarschuwingen

Beoogd gebruik

 Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en 
videocommunicatiesystemen In woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

 Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd 
technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleiding/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

 Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. 

 Gebruik geleiders met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de 
handleiding van de installatie.

 Het is raadzaam om de geleiders voor de installatie in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels 
(230V of hoger) doorheen lopen. 

Veilig gebruik

 Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

 • het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies

 • ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd 
raakt. 

Onderhoud

 De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd 
zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

 Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd

  • voor de producten, uitsluitend door Comelit Group S.p.A.,

 • voor de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

 Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijkheid voor

 • andere toepassingen dan het beoogde gebruik

 • het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

 Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te 
brengen in deze handleiding/instructies.
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Functietoetsen

MENU

 f KORT INDRUKKEN:  het display aan-/
uitschakelen

 f LANG INDRUKKEN (> 5s): het SETUP-menu 
openen

 f KORT INDRUKKEN tijdens het navigeren: ESC-
functie oproep / vorig venster / monitor in stand-by

AUDIO

Voor het beantwoorden van een inkomende oproep.

 √ Inkomende oproep:
 f  Indrukken om het gesprek te starten
 f Nogmaals indrukken om te onderbreken

 » (*) Zolang de led knippert is het mogelijk om 
het gesprek te hervatten

 f LANG INDRUKKEN (10s): inschakelen van de 
functie Handsfree (bij de ontvangst van een 
oproep wordt de audio automatisch geactiveerd)

DEURSLOTBEDIENING

 f KORT INDRUKKEN: deur openen

 f KORT INDRUKKEN: de geprogrammeerde functie 
activeren

PROGRAMMEERBARE TOETSEN

 f KORT INDRUKKEN: de geprogrammeerde functie 
activeren

CURSORTOETSEN

 f LANG INDRUKKEN tijdens een oproep: 
audiovolume verhogen/verlagen

 f TIJDENS HET BLADEREN DOOR HET MENU:  
omhoog/omlaag/rechts/links

KEUZE BEVESTIGEN

 f KORT INDRUKKEN: een keuze bevestigen, een 
optie selecteren/deselecteren

 f LANG INDRUKKEN: Instelling opslaan

BERICHTENMENU

 f LANG INDRUKKEN (> 3s): het berichtenmenu 
openen

PRIVACY / ARTS 

 f KORT INDRUKKEN: privacy-functie activeren/
deactiveren

 f LANG INDRUKKEN: (indien geactiveerd) 
automatische deuropening bij een oproep vanaf 
het deurstation in-/uitschakelen (Artsfunctie)

Betekenis van de LEDs

 f LED BRANDT in stand-by: functie Handsfree 
actief

 f LED KNIPPERT: oproep actief (*)

 f LED BRANDT bij een oproep: in gesprek 

 f 1 X KNIPPEREN: deur openen bevestigd

 f LED KNIPPERT: oproep actief

 f LED KNIPPERT (langzaam): deur open

 f LED BRANDT: Videogeheugen / Doorschakeling 

van
actieve oproepen

 f LED KNIPPERT: geeft aan dat er in de lijst een 
nog niet bekeken videobericht aanwezig is

 f 4 X KNIPPEREN: het opgeroepen toestel is bezet

 f ELKE 5 SEC 3 X KNIPPEREN = artsfunctie actief

 f LED BRANDT: Privacy-functie actief (oproeptoon 
op stille modus)

 f LED BRANDT EN KNIPPERT: Arts- en Privacy-
functie actief

Beschrijving van de monitor

2

3

1  1. Monitor LCD 4,3”

 2. Aanraaktoetsen

 3. Microfoon

Geïntegreerde inductiespoel
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Mini-monitor ViP

De symbolen van het menu variëren afhankelijk van het 
geïnstalleerde systeemtype en de beschikbare functies.

 f Druk op de aanraaktoets  om het display in te 
schakelen en het hoofdmenu weer te geven

07:15
10/04/2017

 f Blader door het menu met de pijltjes 

 f Bevestig de keuze door op het vinkje te drukken 

 f Druk op de toets Afsluiten  om terug te keren naar het 
vorige scherm / het display uit te schakelen

Tijd/datum wijzigen
Met deze functie kunnen de tijd en datum van het toestel 
worden ingesteld en geregeld.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende gedeelte

Stel de gewenste waarden in voor de items dag / 
maand / jaar / uren / minuten

Sla de configuratie op.

Beschikbare functies

Intercoms
Met deze functie kunnen de in de namenlijst opgeslagen 
adressen worden opgeroepen.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende gedeelte en 
selecteer in de lijst het toestel dat 
u wilt oproepen

Intercoms

Oproep bevestigen
JOHN

JA  NEE

Camera's
Met deze functie kan een lijst met camera's worden 
weergegeven en het live afspelen ervan worden gestart.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende gedeelte en 
selecteer in de lijst de camera die 
u wilt raadplegen

Relais
Met deze functie kan er een bepaald relais worden 
geactiveerd door deze in de geprogrammeerde lijst te 
selecteren.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende gedeelte 
en selecteer in de lijst de 
opdracht die u wilt activeren

Deuren open
Met deze functie kan een lijst met deuren worden 
weergegeven om de status ervan (open/gesloten) te 
controleren.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende gedeelte 
om de lijst weer te geven en 
selecteer daarna de deur die u 
wilt raadplegen en om de live-
weergave van de camera te 
starten.
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Set-up geheugen
Met deze functie kunnen de parameters met betrekking tot 
de videogeheugenfunctie van het toestel worden beheerd.

07:15
10/04/2017

 f Open het betreffende submenu

Geheugen

Videogeheugen

Altijd opnemen

Videogeheugen

De functie start automatisch de audio/video-opname als er 
niet wordt opgenomen. 

 f Vink het vakje aan om de functie te activeren

 » Het symbool in het hoofdmenu is van kleur veranderd

 »  De led van de aanraaktoets brandt (continu)

Altijd opnemen

De functie start automatisch de audio-/video-opname bij 
ontvangst van een oproep vanaf het deurstation.

 f Vink het vakje aan om de functie te activeren

Het is noodzakelijk beide functies aan te vinken

Berichten
Deze functie geeft toegang tot het ViP-berichtensysteem van 
het toestel.

 f LANG INDRUKKEN (> 3s) om 
het betreffende submenu van het 
videogeheugen te openen

BERICHTEN

Videoberichten

Videoberichten

22/02/2017  20:25 20/02/2017  09:15

1. 2. 3. 4.

 1.  Geselecteerde video

 2.  Voorbeeld van reeds getoonde opname

 3.  Datum

 4.  Tijdstip

 f  Klik op  bij de preview van de film om het afspelen te 
STARTEN

 f Klik op  om het afspelen te ONDERBREKEN

 f Lang indrukken om de film te VERWIJDEREN

Videogeheugen
Met deze functie kunt u het videogeheugen op het toestel 
snel in-/uitschakelen.

07:15
10/04/2017

 f Blader door het menu, klik het 
symbool aan en bevestig met  
om de functie te activeren

 » Het symbool in het hoofdmenu is 
van kleur veranderd

 »  De led van de aanraaktoets 
brandt (continu)

Oproepdoorschakeling
Met deze functie kunt u de oproepdoorschakeling snel in-/
uitschakelen.

07:15
10/04/2017

 f Blader door het menu, klik het 
symbool aan en bevestig met  
om de functie te activeren

 » Het symbool in het hoofdmenu is 
van kleur veranderd
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Set-up menu gebruiker

 
Lang indrukken (> 5s): om het SETUP-menu te 
openen

 f Kies Set-up menu gebruiker 

 f Selecteer een van de items in de lijst

SETUP

Taal

Informatie

Volumeregeling

Instelling achtergrondverlichting

Beltonen instellen

Toetsvergrendeling

Taal
De interfacetaal kan worden veranderd.

Taal

Italiano

Français

Español

Português

Deutsch

English

 f Plaats de cursor op het gewenste item en bevestig uw 
keuze met  of sluit af met  

Toetsvergrendeling
Met deze functie kunnen de toetsen van het toestel 
gedurende 60 seconden worden vergrendeld, zodat u ze kunt 
reinigen.

SETUP

Bevestigen toetsvergrendeling
60 sec. blokkeren?

JA  NEE

 » Na deze 60 seconden wordt het toestel automatisch 
ontgrendeld

Informatie
Het menu geeft technische gegevens met betrekking tot het 
toestel (bijv. type toestel, versies, adressen etc.)

SETUP

SW:  2.0.100
IP:  169.254.156.131 (x/24)
MAC:  00:25:29:03:AA:BB
GW:  192.168.1.1
VIP:  00000101 Sub: 0
Mem.: 128 MB

Druk op het symbool om het scherm af te sluiten.

Volumeregeling
Via het menu kan het audiovolume van de toetsen worden 
beheerd en geregeld.

Volumeregeling

Toetsen

0 MAX

7

 f Verhoog/verlaag de waarde met de pijltjes 

 f Bewaar de keuze door op het vinkje te drukken 

 f Druk op de toets Afsluiten  om terug te keren naar het 
vorige scherm
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Instelling achtergrondverlichting
Het is mogelijk de achtergrondverlichting van de monitor te 
versterken of te dempen

0 MAX

7

 f Verhoog/verlaag de waarde met de pijltjes 

 f Bewaar de keuze door op het vinkje te drukken 

 f Druk op de toets Afsluiten  om terug te keren naar het 
vorige scherm

Beltonen instellen
Via het menu kan een beltoon worden gekozen voor elke 
oproepfunctie van het toestel.

Beltonen instellen

Oproep deurstation

Etagebel

Alarmen

Intercomoproep

 f Blader door de items met de pijltjes 

 f Druk op het vinkje  om het submenu te openen

Beltoon kiezen

Melody 1

Melody 3

Melody 4

Melody 2

Melody 6

Melody 5

 f Blader door de items met de pijltjes  om de beltoon 
eerst te beluisteren en bevestig uw keuze 

Set-up menu installateur

 
Lang indrukken (> 5s): om het SETUP-menu te 
openen

 f Kies Set-up menu installateur 

 f Voer het wachtwoord in (default = 1111) en bevestig 

Code invoeren:

1111

NAVIGATIESTRUCTUUR

SET-UP MENU INSTALLATEUR ........................................................
Lijsten ..........................................................................................................

Intercoms ..............................................................................................

Relais ....................................................................................................

Deuren ..................................................................................................

Camera's ...............................................................................................

Programmering toetsen .............................................................................

 ...................................................................................................

Deurslotbediening .........................................................................

Relais .............................................................................................

Functie gedeactiveerd ...................................................................

  ...............................................................................................

Intercom.........................................................................................

Beeldoproep ..................................................................................

Alarmen .........................................................................................

Deurslotbediening .........................................................................

Relais .............................................................................................

Functie gedeactiveerd ...................................................................

 .........................................................................................................

Privacy / Arts / Privacy-Arts/  ........................................................

Totale reset .................................................................................................

Adressen .....................................................................................................

PROGRAMMERING ViP-ADRES ...................................................

Extra bel instellen .......................................................................................

Oproeptijden instellen................................................................................

Wacht op antwoord  ......................................................................

Gesprek .........................................................................................

Intercomgesprek ............................................................................

Uitschakelvertraging ......................................................................

Oproep doorschakelen ..............................................................................

Doorschakeling met tijdsinstelling activeren .................................

Alarmen .......................................................................................................

Alarm .............................................................................................

Paniek ............................................................................................

Brand .............................................................................................

Prioriteitoproep 4 ...........................................................................

Gebruik voor het programmeren en configureren van het 
binnentoestel en van de systeemparameters de software 
ViP Manager die kan worden gedownload via de site pro.
comelitgroup.com
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