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IP Videofoon - MEET Wit monitor 7" touch

Overzicht 

Functies
 Oproep ontvangen en deurslot ontgrendelen
 Conciërge bellen
 Paneel auto switch on
 Intercom appartement naar appartement
 Berichten
 Alarmen (enkel indien geïnstalleerd)
 Bediening lift (enkel indien geïnstalleerd)
 Bediening extra sturingen (enkel indien geïnstalleerd)
 APP-toepassingen (DOMOTICA bediening)
 SOS
 Niet storen
 Instellingen beltoon
 Instellingen scherm
 Instellingen datum/tijd

Netwerkstatus Alarmmodus 

Aanraakscherm Gemiste 
oproepen  

Nieuwe 
berichten 

Niet storen 

Instellingen 

LED-waarschuwings-
lampjes 

rikvanlier
Stempel
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WERKING: 

Monitor kan oproepen ontvangen en verzenden van: 
 Buitenposten
 Bewakingsunits
 Andere appartementen die tot dezelfde installatie behoren
De monitor kan een gesprek starten, foto's nemen en de deur ontgrendelen wanneer de monitor
verbonden is met de buitenpost.
OPMERKING: monitoren van hetzelfde appartement kunnen elkaar niet bellen.

Heeft de monitor een actieve verbinding en ontvangt hij een nieuwe oproep van een deurbel of 
een alarm, dan wordt er een tekstbericht weergegeven. 

Deur openen 

Foto's nemen 

Oproep afwijzen 

Oproep 
beantwoorden 

Oproep ontvangen en slot ontgrendelen 
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Audio instellingen: 

U kunt het geluidsvolume aanpassen met de insteltoets. De insteltoets voor het volume is enkel 
actief wanneer het geluid is ingeschakeld. 

U kunt het volume hoger of lager instellen. De instellingen worden automatisch bewaard. 

DEMPEN: de microfoon tijdelijk uitschakelen om te vermijden dat een gesprek binnenshuis 
weerklinkt via de buitenpost. 
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Auto-On paneel:
De bewoner kan de beschikbare buitenpost(en) selecteren in de lijst. Na inschakeling 
van de auto-on ontvangt de monitor beeld en geluid van het paneel (er wordt geen 
geluid van de monitor naar het paneel gestuurd). De monitor stuurt geluid naar het paneel 
als de gebruiker op de monitor op de knop 'oproep beantwoorden' tikt. 

Intercom:

De bewoner kan communiceren met andere appartementen door het nummer van het 
appartement te bellen. 
Om een ander appartement te bellen in dezelfde blok, voert u enkel het appartement nummer 
in. Om andere appartementen te bellen in andere blokken moet u het volledige monitor 
nummer gebruiken (bloknummer + appartement nummer) en op het telefoontje tikken om te 
bellen. Wilt u bijvoorbeeld in blok 1 naar appartement 0101 bellen, voer dan 10101 in en tik op 
het telefoontje. Het systeem voegt dan automatisch een “0” toe vóór het bloknummer.

rikvanlier
Doorhalen
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Lijst met oproepen:
Voor events waar een camerapictogram naast staat, kan de gebruiker de foto herbekijken die 
gemaakt is tijdens de oproep door tweemaal te tikken op het event. De foto verschijnt (tik erop om 
groter te maken). Tik op 'export pic'. Via dit pictogram exporteert u foto's naar een Micro SD-kaart. 
De gebruiker kan alle oproeplijsten of één oproeplijst wissen. 

Andere functies zoals bvb. "Alarm", "SOS" zijn niet van toepassing.  

He

Bericht (indien van toepassing):
Het LED-waarschuwingslampje zal oplichten en het meldingsgeluid zal verzonden worden bij 
ontvangst van een nieuw bericht. Het LED-waarschuwingslampje gaat uit nadat de bewoner alle 
berichten heeft gelezen. De bewoner kan vervolgens berichten verwijderen uit de berichten-
lijst. Een bericht kan enkel komen van de beheerder, conciërge of receptie en indien van toepassing.

Domotica sturing (indien van toepassing) 
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 Instellingen

De 'niet storen'-functie dempt alle ontvangen oproepen. Bij het ontvangen van een oproep licht 
enkel het scherm op. Deze functie kan geactiveerd worden voor een bepaalde periode en 
daarna schakelt de monitor opnieuw in de gewone modus. Het LED-waarschuwingslampje licht 
op wanneer de 'niet storen'-functie ingeschakeld is. 

Instellingen beltoon 

De bewoner kan een andere beltoon selecteren voor de 3 verschillende oproepbronnen en het 
volume aanpassen via het menu voor het instellen van de beltoon. 
OPMERKING: er zijn 5 beschikbare beltonen. OTHER wordt gebruikt voor 1W-paneel en het 
paneel voor de algemene toegang. Drukken op de deurbel geeft altijd een DING DONG-geluid. 

Niet storen 



Pagina 7 

Instellingen scherm 

De bewoner kan de kleur van het achtergrondscherm selecteren en het tikgeluid van het 
aanraakscherm activeren in het menu voor de scherminstellingen. 

Opmerking: de helderheid en het contrast kunnen niet worden ingesteld, de waarden liggen vast.

Taalinstelling 
De bewoner kan de taal selecteren in het menu met de taalinstellingen. (de beschikbare talen 
hangen af van de FW-versie). 

Datum/tijd 
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MEET ME mobiele applicatie

Functies: oproep ontvangen (Wifi/3G/4G), 
antwoorden (max. 30 sec) en de deur 
openen.

meet.fermax.com

Username:

Password:

0000018
ABC123GH

Downloaden en installeren van de APP.

1.Zoek en download FERMAX MEET ME in Google Play of Apple Store. De gebruikersnaam en het
wachtwoord zijn te vinden op het etiket van uw MEET monitor.
2.Start de applicatie en voer de gebruikersnaam en het paswoord in. Doe dit op dezelfde manier voor
alle andere smartphones dat u wenst te koppelen met uw monitor (max. 8).

Opmerking: raadpleeg uw installateur om te kijken of deze functie mogelijk is 
(de installatie heeft o.a. een internetverbinding nodig). 

Voorbeeld:
Gebruikersnaam: 
0000018

Paswoord: 
ABC123GH

0000018

........

3. In de linkerbovenhoek wordt een melding weergegeven die aangeeft dat het systeem is geregistreerd.

Er kleeft een etiket op uw monitor:




