
URMET IS IN YOUR LIFE

BYŤ DOMA 
ALEBO NIE

UŽ VIAC NIE JE 
PROBLÉM
Pretože všade kde sa 
nachádzaš, si doma

S CallMe vždy vieš 
kto ti zvoní doma pri 
dverách priamo na 
tvojom mobilnom 
telefóne

COMPATIBILE CON 
TUTTI I POSTI INTERNI 
2VOICE, I KIT 1722/81, 
1722/83, 1722/85 E 
I SISTEMI ANALOGICI 4+N
E COASSIALI

NON RICHIEDE 
LA SOSTITUZIONE
DEL VECCHIO CITOFONO 
O VIDEOCITOFONO

PERMETTE L’INOLTRO 
DI CHIAMATA
FINO A 4 DISPOSITIVI 
MOBILI

CONSENTE 
LE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI
VERSO IL DISPOSITIVO 
MOBILE

È DOTATO ANCHE DI 
PORTA RJ45 PER LA
CONNESSIONE FILARE 
IN ALTERNATIVA
ALLA CONNESSIONE 
WI-FI

CALLME
MOLTI 
VANTAGGI 
IN UN’UNICA 
SCELTA

CallMe è compatibile con tutti i videocitofoni 
e citofoni Urmet 2Voice, analogici 4+N e coassiali.
Per abilitare la funzione di inoltro di chiamata 
non è necessario sostituire il proprio 
videocitofono, ma è sufficiente:

Perché cambiare il tuo vecchio citofono 
o videocitofono? CallMe si adatta
benissimo: meno costi e più
comodità.

Disponibile per Android e Ios

CallMe è semplice e facile 
da utilizzare per tutti. 
Scarica gratuitamente l’apposita 
App Urmet CallMe e con lo 
smartphone o il tablet puoi vedere 
chi suona al tuo videocitofono 
e decidere di aprire. 

customer care clienti

199•110•120

1  Installare 
il dispositivo CallMe

2  Scaricare l’App 
e usarlo subito
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CHIEDI AL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA!
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Ste často mimo domu lebo podnikáte, alebo 
ste na dovolenke? Už sa nemusíte bát kto 
Vám zazvoní pri domových dverách: 
CallMe Vám vždy povie kto zvoní.
CallMe je exkluzívny najnovší produkt od 
URMETu vďaka ktorému viete odpovedať na 
zvonenie z Vášho audio, alebo videovrátnika 
pomocou aplikácie na Vašom smartphone, 
alebo tablete.

CALLME ROBÍ VÁŠ ŽIVOT
JEDNODUCHŠÍM KAŽDÝ DEŇ .
Vďaka CallMe žijete a pohybujete sa úplne slobodne a 
pokojne, bez toho aby ste stratili spojenie s domovom. 
Vždy viete kto u Vás doma zazvoní. CallMe je riešenie pre 
Vás, ktoré ste hľadali. Malé zariadenie, skvelá pomoc 
každý deň za každých okolností, zabezpečuje :

VEĽKÉ POHODLIE
Prišiel kuriér a Vy nie ste 
doma? S CallMe môžete 
rozprávať s kuriérom a 
nechať si doručiť balík za 
dvere, alebo sa dohodnúť 
na neskorší termín a to 
všetko podholne cez Váš 
smartphone.  

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ
Zanechali ste svojich starých 
rodičov doma? Nebojte sa: vďaka 
CallMe môžete na zvonenie 
odpovedať namiesto nich a 
rozhodnúť sa, či návštevu pustíte 
dnu. Okrem toho môžu Vaši starý 
rodičia zavolať na Váš mobil bez 
toho aby hľadali Vaše telefónne 
číslo: jednoduchým stlačením 
tlačidla na dvernom vrátniku.

VIAC MOŽNOSTÍ
Máte druhý dom?
S aplikáciou CallMe môžete 
skontrolovať kto zvoní na 
zvonček a spravovať volania 
kedykoľvek. 

VEĽKÝ KOMFORT 
Ste v záhrade, 
na terase alebo 
sledujete TV?
Vďaka CallMe nemusíte
prestať robiť to čo Vás 
baví na to aby ste otvorili 
el. zámok, alebo bránu. 

S CALLME SI VŽDY 
PRIPOJENÝ.
Pripojte ho k Vášmu internetu pomocou 
WiFi alebo sieťového káblu.



URMET IS IN YOUR LIFE

ESSERCI 
O NON ESSERCI

NON È PIÙ 
UN PROBLEMA

Perché ovunque sei 
sei sempre in casa

Con CallMe sai chi 
suona a casa tua
direttamente dallo 
smartphone

Kompatibilné
so systémom
2VOICE, 4+N a 
videosúpravami 1722/81,
1722/83 a 1722/85

Nie je potrebná
výmena videotelefónov
alebo audiotelefónov

Umožňuje 
presmerovať hovor
na 4 mobilné zariadenia

Podporuje
interkomovú komunikáciu
medzi zariadeniami

Pripojenie je
pomocou RJ45
konektora, alebo
cez Wi-Fi

CALLME 
VEĽA VÝHOD
V JEDNEJ
VOĽBE

CallMe je kompatibilné so všetkými URMET 2VOICE 
audio, video  telefónmi, systémami 4+N a 4+N 
koax. 
Ak chcete funkciu presmerovania hovorov na Vašom 
dvernom vrátniku nemusíte kupovať nový. Potrebujete 
len:

Prečo by ste mali meniť Váš starý 
audio, alebo video vrátnik? CallMe sa 
prispôsobí dokonale: menej 
nákladov, väčšie pohodlie!

K dispozícií pre IOS  alebo ANDROID

CallMe je jednoduché a ľahko sa 
používa. Stiahnite si zdarma aplikáciu 
URMET CallMe a používajte na svojom 
smartphone alebo tablete, aby ste 
zistili, kto Vám zvoní na domovom 
vrátniku.

ZÁKAZNÍCKA LINKA

 02•5363•1142

1  Namontovať 
 CallMe zariadenie
2  

OPÝTAJTE SA VÁŠHO MONTÁŽNIKA
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Nainštalovať
aplikáciu a 
používať




