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KIT WAY-FI 7” 1/DR
ref.1431 

De WAY-FI kit bevat:
• Video belpaneel WAY-FI 1/dr met regenkap (ref.1437).
• Monitor WAY-FI kleur met 7” capacitief  TFT 
 aanraakscherm (ref.1435).
• Voeding (ref.1440).

(breedte)x(hoogte)x(diepte)mm

BELPANEEL WAY-FI

MONITOR WAY-FI
Handenvrije 7” kleur monitor.
Capacitief aanraakscherm.
Geïntegreerde WIFI module voor 
doorschakeling van oproep naar smartphone. 
Opbouw montage.
Beeld van hoge kwaliteit.
Intuïtief grafisch menu.
Intercom tussen monitoren.
Manueel oproepen van de camera van de 
buitenpost.
Manuele of automatische beeldopslag 
(100 zonder SD kaart, 1.000 met SD kaart).
Gespreksgeschiedenis met foto, uur en datum. 
“Niet-storen” functie.
16 belmelodieën. 
Afm.: 222(B)×154(H)×10(D)mm.

Video belpaneel WAY-FI. Opbouw montage.
Vervaardigd uit aluminium. IP 44 IK 07.
Verlicht naamplaatje.
Regenkap inbegrepen, verplicht om te installeren.
CMOS breedhoek kleur camera (120°H 72°V).
Lichtsensor.
Werkingstemperatuur: -20°C tot 55°C.
Afm.: 94(B) x 164(H) x 34(D)mm (met regenkap).
Relais om 2e deur te openen inbegrepen.
Max. verbruik slot: 250 mA.

De WAY-FI kit kan uitgebreid worden met 2 extra monitoren. Hiervoor 
is geen supplementaire voeding nodig. 

Niet compatibel met WAY buitenpost of WAY 
monitoren. 
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DOWNLOAD
ONZE GRATIS APP 
BESCHIKBAAR
VOOR

DE KIT DIE HET 
U GEMAKKELIJK 
MAAKT

Verbind uw smartphone op een heel intuïtieve 
manier. U bent nu klaar om oproepen te ontvangen, 
waar u ook bent. 
Werkt zowel op WI-FI als op 3G/4G.

Om de hoofddeur of secundaire deur te openen 
vanaf je smartphone, volstaat het om de door u 
gekozen PIN code in te geven.

U hoeft uw sleutels niet meer mee te nemen als u 

gaat joggen! Open de deur met je smartphone

Activeer de camera van uw buitenpost... vanuit 

New-York!

Ontvang tijdens uw vakantie een 

oproep van de WAY-FI kit 

die bij uw ouders is geïnstalleerd

Open uw huisdeur 

vanop het werk

Open de deur voor 

uw bezoekers 

vanuit de tuin

Do it your Way when you are away!

Do it your Way when you are away!



BEANTWOORD 
ELKE OPROEP OP 
EEN EENVOUDIGE 
MANIER

BELPANEEL

FUNCTIONALITEITEN VAN DE MONITOR

De nieuwe WAY-FI kit geeft u TOTALE VRIJHEID. Hij schakelt de oproep van 
uw belpaneel door naar uw smartphone, zodat u de mogelijkheid heeft te zien 
wie er aanbelt, te antwoorden en de deur te openen indien u dit wenst. 
Waar u ook bent, WAY-FI past zich aan aan uw manier van leven, op een 
makkelijke en intuïtieve manier. Do it your Way when you’re away!

Met WI-FI module geïntegreerd in de monitor. 

Als er iemand thuis is, kan de oproep beantwoord worden vanaf de WAY-FI 
monitor. Dit is een binnenpost met een modern en minimalistisch design en 
7” capacitief aanraakscherm, waarmee je op een intuïtieve manier de talrijke 
functionaliteiten die de monitor biedt kan beheren.

Het belpaneel van de WAY-FI kit is vervaardigd uit 
aluminium (IP 44 IK 07), met een bredehoek CMOS kleur 
camera.

Dankzij zijn compacte afmetingen en zijn modern 
design, past het WAY-FI belpaneel perfect bij de ingang 
van elk type woning. De krachtige leds (geïntegreerd in 
de camera) garanderen een goede zichtbaarheid, zelfs 
bij zwakke straatverlichting. Het naamkaartje heeft 
achtergrondverlichting. 

Er is ook een relais inbegrepen voor de opening van een 
tweede deur. 

Opbouw installatie.

MANUEEL 
OPROEPEN VAN 

DE CAMERA

GALERIE VAN FOTO’S EN VIDEO’S

FOTO CAMERA VIDEO CAMERA HOORN SLOT

SLOT INSTELLINGEN HOOFDMENU

Je kan de datum en tijd waarop 
de foto’s en video’s gemaakt 
zijn raadplegen. Je kan deze 

één voor één of allemaal 
tegelijk wissen. 

Beeldopslag (100 zonder SD 
kaart, 1.000 met SD kaart)

Registreer een video (15”) via een 
SD kaart (niet inbegrepen). 

Max. 128 video’s

Om de conversatie / stille 
modus te activeren

Opening van de hoofddeur

Opening van de 
secundaire deur

Contrast, kleur, volume Keer terug naar het 
hoofdmenu of einde 

conversatie

Tussen alle geïnstalleerde 
monitoren in uw woning. 

Maximum 3.

Om het scherm te 
doven of in standby 

modus te laten.

INTERCOM EXIT

Sleep de pijl aan de bovenkant van het scherm naar beneden, u krijgt toegang 
tot een snelmenu, u kan:
- De “niet-storen” functie aan/uitzetten; er zal een LED oplichten op de monitor.
- De beeldopslag functie aan/uitzetten.
- De WI-FI aan/uitzetten.

Afmetingen: 164x94x34mm

BLIJF VAN OVERAL 
TER WERELD 

VERBONDEN MET 
THUIS

Waar je ook bent, je kan....

Zien wie er aanbelt aan je deur
(als je connectie hebt via WI-FI of 3G/4G)

Naar straat kijken vanaf de camera van je 
belpaneel of vanaf je smartphone, zelfs 

als er niemand heeft aangebeld

Praten met je bezoekers, en als je wilt kan 
je de deur openen

Je deur openen vanaf je smartphone 
(zonder dat je je sleutels nodig hebt)

Oproepen ontvangen op een onbeperkt 
aantal smartphones

Controleren welke huizen met een WAY-FI 
kit er allemaal verbonden zijn met je 

smartphone (vanuit dezelfde app)

Zien op je smartphone welke ontvangen/
gemiste oproepen je hebt van thuis

BEHEER DE FUNCTIES 
VAN UW MONITOR

Ontdek de eenvoudige procedure om uw smartphone aan de 
buitenpost te koppelen via products.fermax.com/kitwayfifl
Selecteer uw belmelodie (16 keuzes).
Kies vanaf wanneer de oproep wordt doorgeschakeld naar uw 
smartphone.
Programmeer de “niet-storen” functie.
Bekijk de gespreksgeschiedenis.
Stel datum en uur in.
Kies de gewenste taal.
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