


Monitory VEO i VEO-XS z technologią DUOX marki 
Fermax teraz z funkcją ŁĄCZNOŚCI WiFi zintegrowaną 
w monitorze - ciesz się zaawansowaną technologią w 
podstawowym monitorze!

Dzięki nowym modelom monitorów WiFi DUOX można przekierować 
połączenie z wideodomofonu na smartfon lub tablet. Można też odebrać 

połączenie, odpowiedzieć na nie i otworzyć drzwi. Wystarczy mieć 

zainstalowany w domu monitor VEO WiFi DUOX lub VEO-XS WiFi DUOX, 

pobrać darmową aplikację BLUE i sparować ją z urządzeniem mobilnym. 

Wygodna i naturalna komunikacja, bez względu na to, czy jesteś w domu, 

czy nie.

Odkryj nowe funkcje wbudowane w monitory WiFi DUOX. Dzięki łączności 

i synchronizacji z naszą aplikacją BLUE pomożemy Ci wyobrazić sobie 

niektóre zalety funkcji przekierowania połączeń w domu.

I uprzedzamy, że im lepiej je poznasz, tym bardziej będziesz chciał je mieć.



Smartfon/Tablet



ODBIERANIE 
ROZMÓW 
Z WIDEODOMOFONU NA 
SMARTFONIE?



Wyjeżdżasz i na pewno myślisz,  

że ktoś może zadzwonić do domu 

jeden lub dwa razy, ale za trzecim, 

może już chodzić o kradzież.

Monitory VEO WiFi DUOX i VEO-XS 

WiFi DUOX umożliwiają odbieranie 

połączeń na smartfonie lub 

tablecie. Twój dom nigdy nie 
będzie wyglądał na pusty. 
Nareszcie będziesz spokojny.



Oczekujesz ważnej paczki i nie będzie 

Cię w domu. Kiedy dotrze, możesz 
otworzyć drzwi i kurier zostawi 
przesyłkę w skrzynce lub przy wejściu.

Jeśli chcesz zobaczyć jak to działa na filmie, zeskanuj ten kod >



OTWIERANIE 
DRZWI DO DOMU 

ZA POMOCĄ 
SMARTFONA?



IŚĆ 
POBIEGAĆ BEZ 
ZABIERANIA 
KLUCZY? Idziesz biegać, bierzesz telefon 

komórkowy, ale nie chcesz nosić 
przy sobie kluczy. Nie musisz.



Albo po prostu nie chcesz ruszać 
się z fotela.

Nie wyobrażasz sobie, jak 
praktyczne może być otwieranie 
drzwi za pomocą smartfona.                     
A może tak?

ODBIERANIE DOMOFONU 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA?



Obsługa
W przypadku połączenia obraz pojawia się automatycznie. Po odebraniu 
rozpoczyna się rozmowa. Obraz znika po 90 sekundach, po odłożeniu 
słuchawki lub przerwaniu połączenia. Aby otworzyć drzwi, należy nacisnąć 
przycisk otwierania drzwi.

Funkcja przekierowywania połączeń przychodzących

Dzięki podłączeniu do domowej sieci WiFi, monitory DUOX WiFi umożliwiają 
przekierowanie połączenia z wideodomofonu na smartfon lub tablet, dając 
właścicielowi większe bezpieczeństwo, komfort i mobilność, jakby był w 
domu!

Monitory
Monitory VEO i VEO-XS Wi-Fi DUOX wykonane są z wytrzymałego tworzywa 
ABS. Wyposażone w panoramiczny kolorowy ekran o przekątnej 4,3’’ (16:9) 

VEO z unikalnym i wyjątkowym designem słuchawki, zawiera magnes, który 
ułatwia użytkownikowi prawidłowe odwieszenie po zakończeniu rozmowy. 

VEO-XS jest wersją monitora VEO z trybem głośnomówiącym.

Montaż natynkowy obu monitorów. 

Monitory DUOX WiFi są wyposażone w łączność Wi-Fi, dzięki której możliwe 
jest przekierowywanie połączeń na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji 
Fermax BLUE, funkcjami wideodomofonu można zarządzać bezpośrednio 
ze smartfona lub tabletu i połączyć się domem, niezależnie od tego, gdzie 
się znajdujesz.



Funkcje podstawowe

Uruchomienie wstępnie skonfigurowanej funkcji 
dodatkowej: włączanie światła, uruchamianie alarmu 
dźwiękowego, otwieranie drugich drzwi.   
 Powrót do poprzedniej opcji menu.

Automatyczne włączanie. Wyświetlanie obrazu z panelu i 
kamery CCTV.       
 Zaznaczenie kolejnej opcji menu.

Menu OSD, dostęp do funkcji zaawansowanych.  
 Wybór poprzedniej opcji menu.

Przycisk otwierania drzwi.      
 Potwierdzanie wyboru i uruchamianie funkcji.

Włączanie / wyłączanie komunikacji.    
Tylko w modelu VEO-XS.

Funkcje zaawansowane

Automatyczne przechwytywanie obrazów podczas 
rozmowy. 

Wybór melodii i regulacja głośności połączenia

Tryb „nie przeszkadzać”.

Funkcja dodatkowa F1.

Funkcja dodatkowa F2.

Menu konfiguracji użytkownika.

Parowanie z routerem WiFi



Przekierowywanie połączeń

za pomocą aplikacji BLUE
Wielką innowacją, jaką wprowadzają monitory WiFi DUOX 
i która zmienia wszystko, jest możliwość odbierania 
połączeń z wideodomofonu na smartfonie lub tablecie. 

Wystarczy mieć zainstalowany monitor DUOX WiFi w domu 
i pobrać bezpłatną aplikację BLUE, by poczuć się jak w 
domu. 

Sparowanie monitorów DUOX WiFi z aplikacją BLUE 
otwiera szereg możliwości. Ze wszystkich wskażemy 
dwie, które są kluczowe: Przekierowywanie połączeń z 
wideodomofonu na smartfon i zdalne otwieranie drzwi 
do domu.

WCIŚNIĘCIE 
IKONY APLIKACJI BLUE 
W URZĄDZENIU MOBILNYM 
OZNACZA TRYB 
„BYCIE W DOMU”.

YOU ’ R E  AT HOME



Właściwości i menu aplikacji BLUE     

Odłożenie słuchawki/Odbieranie połączeń

Rozmowa. Przyciski funkcji podczas rozmowy:

Mute. Wycisza rozmowę, aby dzwoniący nie słyszał jej z panelu 

zewnętrznego.

Video off. Tylko dźwięk. Zmniejszenie zużycia danych w trybie 4G.

Zmiana panelu zewnętrznego lub kamery.

F1. Aktywacja dodatkowej funkcji chronionej kodem dostępu smartfona: PIN, 

odcisk palca, wzór lub rozpoznawanie twarzy.

Otwieranie drzwi: zabezpieczone kodem odblokowującym smartfon: PIN, 

odcisk palca, wzór lub rozpoznawanie twarzy.    
Koniec rozmowy.

Otwieranie drzwi.

Automatyczne włączanie/ Wyświetlanie obrazu z panelu i kamery CCTV. 

Połączenie z centralą portierską.

Funkcja dodatkowa F1.

Historia połączeń.

Ustawienia domu.

Parowanie z routerem WiFi domu. Kilka smartfonów lub tabletów 
połączonych z tym samym mieszkaniem (do 10). Maksymalna liczba 
użytkowników połączonych z tym samym mieszkaniem: 
Administrator + 5 osób (łącznie 6).

Zarządzanie kilkoma mieszkaniami z tej samej aplikacji (bez ograniczeń) / 
Start.

Dom na plaży



Parowanie
Parowanie wideodomofonu ze smartfonem jest bardzo proste i intuicyjne - 
przeprowadza je sama aplikacja BLUE, wystarczy wykonać poniższe kroki:    

Pobierz aplikację BLUE na 
swoje urządzenie mobilne 
i załóż nowe konto.           

Dodaj dom w aplikacji. Wybierz sieć WiFi, do której 
chcesz podłączyć monitor.

Wybierz „Parowanie” w menu monitora i zeskanuj kod QR, 
który pojawi się na ekranie.

Kliknij na następny
po wykonaniu kroków.
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FMFREE
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MAC: 12:34:C1.35.51:6B

Wybierz opcję parowania z menu 
monitora.

Włącz połączenie WiFi w konfiguracji 
telefonu komórkowego.

Dodać dom 1/4

DALEJ



Dom pojawi się w aplikacji. 
Istnieje możliwość personalizacji za pomocą nazwy i zdjęcia

Jeśli wszystko jest w porządku, w aplikacji pojawi się zielony 
znaczek. Na monitorze ikona ta oznacza prawidłowe sparowanie.
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Nuestra Casa

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda parowanie na 
filmie, zeskanuj ten kod >



Odbieranie połączeń i otwieranie 
drzwi ze smartfona
Gdy ktoś zadzwoni na domowy wideodomofon, aplikacja BLUE włącza się i wyświetla 
połączenie bezpośrednio na ekranie. Jeśli posiadasz smartfon z system iOS, a aplikacja 
jest zamknięta, otrzymasz powiadomienie typu „push”. Gdy połączenie zostanie 
odebrane, dźwięk nie włącza się i dostępny jest tylko obraz wideo.

Od tej chwili działa podobnie do wideodomofonu: Można odbierać połączenia i 
rozmawiać, odrzucić rozmowę, albo otworzyć drzwi.

Jeśli smartfon jest daleko i podniesiesz słuchawkę, rozmowa będzie przeprowadzana 
w trybie głośnomówiącym. A jeśli zbliżysz telefon do ucha, uruchomi się  słuchawka i 
wyłączy się tryb wideo.

Jeśli masz kilka smartfonów sparowanych z wideodomofonem, rozmowę przeprowadzi 
pierwszy obierający połączenie . Reszta telefonów przestanie dzwonić, a połączenie 
pojawi się w rejestrze. 

W przypadku odrzucenia połączenia, będzie dalej dzwonić zarówno w domu, jak na 
innych smartfonach.

Działanie aplikacji

Odbierz

Odrzuć / Odłóż słuchawkę

Otwieranie drzwi

Dom



Zdalne otwieranie drzwi jest tak 
proste, jak naciśnięcie ikony z 
kluczem w menu aplikacji BLUE.

Otwieranie drzwi

Dom

Polecenie zostało pomyślnie wysłane 

Ze względów bezpieczeństwa, twój telefon 
komórkowy poprosi cię o autoryzację otwarcia 
drzwi przy pomocy metody odblokowywania 
które zostały skonfigurowane na telefonie 
komórkowym lub tablecie: PIN, odcisk palca, 
wzór lub rozpoznawanie twarzy.



ŁĄCZNOŚĆ DLA 
WSZYSTKICH.

REF. 9446 MONITOR VEO WiFi DUOX

REF. 9449 MONITOR VEO-XS WiFi DUOX

REF. 9459 MONITOR VEO-XS WiFi DUOX Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ

REF. 3443 SŁUCHAWKA VEO Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ

REF. 9447 PODSTAWA MONITORA VEO/VEO-XS DUOX

REF. 9441 ZESTAW VEO WiFi DUOX

REF. 9451 ZESTAW VEO-XS WiFi DUOX

REF. 9410 PODSTAWA BIURKOWA DO MONITORÓW VEO

REF. 9420 PODSTAWA BIURKOWA DO MONITORÓW VEO-XS

REF. 3388 UNIWERSALNA RAMKA DEKORACYJNA 120X240 (Tylko dla VEO-XS)

REF. 3389 UNIWERSALNA DUŻA RAMKA DEKORACYJNA 210X240



Jeśli się nad tym chwilę zastanowisz, 
znajdziesz tysiąc powodów, by je chcieć.
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