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Koko 103x190x30 mm 

 
Comelit Mini Audio 2708  
 
Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta, huonepuhelin soi 
kyseisessä huoneistossa. Kun huonepuhelimen luuri nostetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys 
kutsupainiketaulun ja huonepuhelimen välille. Kun luuri asetetaan paikalleen, ääniyhteys katkeaa. 
  
Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, 
jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää 
oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni 
voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta.  
 
 

 
Koko 105x105x20 mm 

 
Comelit Mini Audio Handsfree 6750 luuriton eli "handsfree"-ovipuhelin 
 
Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta 
huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun huonepuhelimen puhelinyhteyden avaavaa painiketta 
painetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimen välille. Kun 
luuripainiketta painetaan uudelleen ääniyhteys katkeaa. 
 
Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, 
jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää 
oven auki oikeaan aikaan. Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni 
voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta. 

 
Koko 175x160x22 mm  

4,3” 16/9 värinäyttö 

 
Comelit  Mini  6701  luurillinen kuvaovipuhelin, värikuva 
 
Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta 
huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa. Kun luuri nostetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys 
kutsupainiketaulun ja huonepuhelimen välille. Lisäksi muodostuu värillinen kuvayhteys ulko-ovelle, 
jolloin tulija voidaan tunnistaa. Kun luuri asetetaan paikalleen, ääni- ja kuvayhteys katkeaa. 
 
Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, 
jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää 
oven auki oikeaan aikaan.  Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni 
voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta. 
 

 
Koko 115x160x22 mm 

4,3” 16/9 värinäyttö 

 
Comelit  Mini  Handsfree 6721  luuriton kuvaovipuhelin, värikuva 
 
Painettaessa alaoven kutsupainiketaulussa halutun huoneiston kutsupainiketta 
huonepuhelin soi kyseisessä huoneistossa.  Kun huonepuhelimen kosketuspainiketta (vihreä luuri) 
painetaan, syntyy kaksisuuntainen puheyhteys kutsupainiketaulun ja huonepuhelimen välille. Lisäksi 
muodostuu kuvayhteys ulko-ovelle . Kun luuripainiketta painetaan uudelleen ääni- ja kuvayhteys 
katkeaa. 
 
Mikäli tulija halutaan päästää sisään, painetaan huonepuhelimesta sähkölukon avauspainiketta, 
jolloin ulko-oven sähkölukko avautuu. Tällöin sähkölukolla soi äänimerkki, jolloin tulija osaa vetää 
oven auki oikeaan aikaan.  Oven sulkeutuessa sähkölukko lukitsee oven uudelleen. Kutsuääni 
voidaan haluttaessa vaimentaa huonepuhelimesta. 

 


