
Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI

KitWay-FiWay-FiKit

ZESTAW WAY-FI Z PRZEKIEROWANIEM 
POŁĄCZEŃ NA KOMÓRKĘ

ROZBUDOWA

SCHEMAT WAY-FI Z ROZBUDOWĄ 

Way-Fi
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ZESTAW WAY-FI 7”
ref.1431 

Zestaw zawiera:
• Panel wideo WAY-FI 1nr z daszkiem (ref.1438).
• Monitor WAY-FI 7” KOLOROWY z dotykowym  
 ekranem pojemnościowym IPS (ref.1436).
• Zasilacz (ref.1440).

Zestaw WAY-FI KIT można połączyć z 1 dodatkowym 
panelem zewnętrznym, 1 kamerą analogową dla 
każdego panelu i do 2 dodatkowych monitorów w domu.

Z PRZEKIEROWANIEM POŁĄCZEŃ NA SMARTFONA!

ref.1436 MONITOR WAY-FI 7”

ref.1438 PANEL WIDEO WAY-FI  Z DASZKIEM

POBIERZ NASZĄ 
BEZPŁATNĄ 
APLIKACJĘ
DOSTĘPNĄ NA

WSZYSTKO JEST PROSTE

Pozwala na intuicyjne parowanie telefonu z urządzeniem,  
aby odbierać połączenia bez względu na to, gdzie jesteś.
Działanie w trybie Wi-Fi lub 3G/4G.

Aby otworzyć drzwi główne lub dodatkowe za pomocą 
komórki, zawsze należy wprowadzić wybrany kod PIN.

www.fermax.pl
Do it your Way

when you are away!

Technologia
żyły niepolaryzowane

Plug&Play

CHARAKTERYSTYKA I WYMIARY

(długość)x(wysokość)x(głębokość)mm

PANEL WAY-FI

MONITOR WAY-FI

Głośnomówiący monitor 7” KOLOROWY. 
Dotykowy ekran pojemnościowy.
Zintegrowany moduł Wi-Fi do 
przekierowywania połączeń na komórkę.
Montaż natynkowy. 
Obraz o wysokiej jakości. 
Intuicyjne menu.
Komunikacja wewnętrzna.
Automatyczne włączanie panelu 
zewnętrznego.
Automatyczne lub ręczne zapisywanie 
obrazów (100 bez karty SD; 1000 z kartą SD).
Historia połączeń ze zdjęciem, godziną i datą.
Funkcja “Nie przeszkadzać”.
16 melodii do wyboru.
Wym.: 222 (dł.)×154 (wys.)×10 (głęb.)mm.

Panel wideo WAY-FI zewnętrzny.
Montaż natynkowy.
Wykonanie z aluminium IP 44 IK 07.  
Podświetlany moduł na karty.
Z dołączonym daszkiem ochronnym 
wymaganym przy instalacji.
Kamera CMOS kolorowa z szerokokątnym 
obiektywem (120ºH 72ºV).
Czujnik oświetlenia.
Temperatura robocza: -20ºC do 55ºC. 
Wym.: 94 (dł.) x 164 (wys.) x 34 (głęb.)mm
(z daszkiem). 
Zintegrowany przekaźnik do otwierania 
drugich drzwi .
Elektrozaczep - pobór max 250 mA. 
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Otwórz drzwi Twojego domu z pracy.

Możesz iść pobiegać, nie zabierając ze sobą kluczy 
– teraz nic Ci już nie będzie przeszkadzać, ponieważ 
możesz otworzyć drzwi smartfonem!.

Otwieraj drzwi gościom z ogrodu.

Obserwuj okolicę za pomocą kamery zainstalowanej 
w wideodomofonie. W… Paryżu.

Odbieraj połączenia od kuriera i nie czekaj dłużej na 
przesyłkę.

Na wakacjach odbieraj połączenia z wideodomofonu w 
mieszkaniu rodziców.

Kasia   

 Nowak

Kasia 
Nowak

max. 60m max. 60m

Way-Fi

Bezpłatna aplikacja dostępna na

Way-Fi



ODBIERZ 
Z ŁATWOŚCIĄ 
WSZYSTKIE 
POŁĄCZENIA

PANEL ZEWNĘTRZNY
FUNKCJE MONITORA

Nowy ZESTAW WAY-FI daje CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ. Przekieruj połączenie z 
wideodomofonu na komórkę, odbieraj połączenia, odpowiadaj na nie i otwieraj 
drzwi. 

Z łącznością Wi-Fi zintegrowaną z monitorem.

Jeśli ktoś jest w domu, zawsze może bezpośrednio odebrać połączenie z 
monitora WAY-FI. Terminal o nowoczesnym i minimalistycznym wyglądzie 
z dotykowym ekranem pojemnościowym 7”, za pomocą którego można 
intuicyjnie zarządzać wszystkimi funkcjonalnościami urządzenia.

Nieważne, gdzie jesteś, zawsze możesz zrobić, co chcesz w najłatwiejszy 
sposób. Do it your Way when you’re away! 

Do montowania na zewnątrz mieszkania – nowy panel zewnętrzny WAY-Fi  
wykonany z aluminium (IP 44 IK 07) z kamerą CMOS w kolorze z szerokokątnym 
obiektywem.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i nowoczesnemu wyglądowi panel zewnętrzny 
WAY-Fi doskonale pasuje do wejścia do każdego mieszkania.

Way-Fi Kit oferuje teraz więcej spokoju i bezpieczeństwa umożliwiając 
zainstalowanie drugiego panelu w innej części budynku i podłączenie analogowej 
kamery monitorującej do każdego panelu zewnętrznego.

Mocne diody LED zintegrowane z kamerą zapewniają dobrą widoczność, nawet w 
przypadku słabego oświetlenia ulicy. Podświetlany moduł na karty.

Zawiera również przekaźnik do otwierania drugich drzwi.

Instalacja natynkowa.

AUTOMATYCZNE 
WŁĄCZANIE PANELU 

ZEWNĘTRZNEGO

PAMIĘĆ OBRAZÓW/FILMÓW

Dowiesz się, o której godzinie i 
którego dnia zostały zrobione,

możesz je wyświetlać 
i skasować osobno lub 

wszystkie naraz.

Pomiędzy monitorami 
zainstalowanymi w domu.

Maksymalnie 3.

Wyłącz ekran, 
pozostawiając go w 

trybie standby.

KOMUNIKACJA 
WEWNĘTRZNA

WYJDŹ

Przesuwając strzałkę w prawym górnym rogu w dół, uzyskujesz dostęp do 
menu szybkiego wyboru, gdzie możesz:
- Włączyć / wyłączyć tryb “Nie przeszkadzać”, uruchamiając diodę led na 
monitorze       .
- Włączyć / wyłączyć funkcję automatycznego nagrywania obrazów.
- Włączyć / wyłączyć Wi-Fi, aby wyeliminować dostęp z zewnątrz.

POŁĄCZ SIĘ 
Z DOMEM 

Z KAŻDEGO MIEJSCA
NA ŚWIECIE

Gdzie tylko chcesz, możesz…

Sprawdzić, kto dzwoni do drzwi 
(jeśli masz łączność Wi-Fi, 3G lub 4G).

Obserwować okolicę za pomocą kamery 
zamontowanej w wideodomofonie lub na 

swoim smartfonie, chociaż nikt 
nie dzwonił.

Rozmawiać z dzwoniącymi i otworzyć 
drzwi.

Zapomnieć o kluczach, jeśli masz przy 
sobie komórkę – teraz możesz jej użyć do 

otwierania drzwi.

Odbierać rozmowy na nieograniczonej 
liczbie telefonów.

Sprawdzać wszystkie mieszkania 
wyposażone w zestaw WAY-FI sparowany 
z Twoim smartfonem za pomocą tej samej 

aplikacji .

Sprawdzać połączenia odebrane / 
nieodebrane w domu za pomocą komórki.

SPRAWDZAJ USTAWIENIA MONITORA

Sprawdzanie statusu połączenia z monitorem. 

Więcej informacji na products.fermax.com/kitwayfipl

Wybór melodii (16 opcji).  

Programowanie przekierowania połączeń na komórkę 

z żądanym opóźnieniem.

Programowanie funkcji „Nie przeszkadzać” (wyciszenie) 

na określony czas.

Wyświetlanie historii połączeń.  

Aktualizowanie godziny i daty.

Wybór języka.
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APARAT KAMERA

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY USTAWIENIA

(100 bez karty SD;
1000 z kartą SD).

Nagrywaj filmiki (15”) z kartą SD 
(niewłączona do zestawu).  

Maks. do 128 filmików.

Otwieranie bocznych drzwi          
lub sterowanie bramą.

Jasność, kontrast, kolor, głośność i 
czas otwarcia.

MENU GŁÓWNE

Powrót do menu głównego 
lub koniec rozmowy.

PODGLĄD

Wyświetlanie obrazu z 
drugiego panelu i kamery 

CCTV.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KOMUNIKACJI

Mów lub wycisz mikrofon.

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

Otwieranie
głównych drzwi.

Kasia
Nowak

Kasia

Nowak

http://products.fermax.com/kitwayfipl 

