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Verander uw leven niet, maak het beter.





Software Disclaimer
Controleer altijd eerst of de software versie van uw smartphone besturingssysteem én de versie van de Comelit Visto app 
corresponderen met de onderstaande versies. Alleen als deze overeenkomen, zal de installatie en inrichting overeenkomen 
met de beschrijving. Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor de op het moment van publiceren geldende softwareversies. Het 
besturingssysteem van het gebruikte mobiele apparaat heeft invloed op de werking. Deze gebruiksaanwijzing is geschreven en 
getest voor de meest gangbare mobiele apparaten.
Apple iOS versie: 13.3 of hoger / Comelit Visto app versie: 2.9.5 2020/01/02 of hoger
Android versie: 10.0 of hoger / Comelit Visto app versie: 2.9.5 2020/01/02 of hoger
Nieuwere of oudere versies kunnen anders reageren of functies kunnen op een andere wijze of plaatst zijn opgenomen binnen de 
software van het mobiele apparaat. Comelit doet haar uiterste best om gebruiksaanwijzingen up-to-date te houden.
Comelit ® Visto Handleiding versie Vi2020.01.v1



Vindt u het lastig om met een smartphone om te gaan?
Vraag dan hulp uit uw omgeving.

Android
Hoe stel ik de Visto app in op een Android besturingssysteem?

19

Apple
Hoe stel ik de Visto app in op een iPhone/iPad?

5

Knoppen
Wat zit waar? Zo werkt de Visto.

3

Start
Dit moet u weten voordat u begint.

1
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Start
Dit moet u weten voordat u begint.

1



2

Voor het instellen van de Comelit Visto app en het configureren 
van de Visto heeft u het volgende nodig:

Uw e-mailadres.

Toegang tot uw e-mail inbox. 

Uw smartphone, met voldoende batterij. 

Het wachtwoord van uw WiFi netwerk. 

De Comelit Visto.
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Knoppen
Wat zit waar? Zo werkt de Comelit Visto.
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Lichtsensor

Start

Bevestiging deur openen

Zoeken naar WiFi
WiFi niet beschikbaar
WiFi verbinding verloren

Verbonden met WiFi
Geen internet

Stand-by / Ruststand

Oproep actief

In gesprek

Bezig met bijwerken 
firmware

Access point
Instelmodus

Camera

Microfoon

Beldrukker

LED

Luidspreker



5

Apple
Hoe stel ik de app in op een iPhone/iPad?
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Wanneer de Comelit Visto NIET verbonden is aan uw WiFi netwerk, zoekt 
naar het WiFi netwerk of het WiFi netwerk kwijt is, knippert de beldrukker 

ROOD.

Pak uw telefoon om te beginnen.
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Zoek in de App Store naar ‘Comelit Visto’ en 
selecteer de app met het zwart/grijze icoon:

Druk op “Download” om de app te 
downloaden.

Open de app.

De Comelit Visto app zal nu vragen om toe-
stemming voor het sturen van meldingen 
en notificaties.

Druk op “Sta toe” om verder te gaan.
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U ziet nu het beginscherm van de Comelit 
Visto app. U kunt hier inloggen. Indien u al 
een account heeft, druk op “AANMELDEN”.

Om een nieuw account aan te maken,
druk op “REGISTREREN” om verder te 
gaan.

Vul uw naam en e-mailadres in en verzin  
een wachtwoord.

Vink aan dat u de algemene voor-
waarden én ons privacybeleid heeft 
gelezen, begrepen en deze aanvaard.

Druk op “REGISTREREN” om uw account 
aan te maken.
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Ga naar uw e-mail inbox en zoek naar 
een e-mail van Comelit.

Klik op de bevestigingslink om uw 
account te activeren.

Uw kunt nu inloggen op uw account.
Vul uw gegevens in en druk op
“AANMELDEN” om in te loggen.
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Selecteer het Comelit Visto type dat u wilt 
configureren. Het gaat hierbij om de VISTO 
WIFI.

Selecteer deze, druk op “NIEUW”. U moet nu 
toestemming geven dat de app gebruik mag 
maken van uw locatie. Druk op “Sta toe” en 
druk daarna nogmaals op “NIEUW”.

Bij het opstarten zal het LED lichtje GEEL 
oplichten en daarna ROOD gaan 
knipperen.

Als u dit NIET ziet en de Visto BLAUW 
knippert, druk dan op “VERDER”.
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Als de belknop blauw knippert, betekent 
dit dat de Visto wacht op een connectie 
met een WiFi netwerk.

Druk op “VERDER” om verder te gaan.

De Comelit Visto app zal u vragen de app 
tijdelijk te sluiten en naar de WiFi  
instellingen van uw iPhone te gaan.

Volg de instructies op uw scherm.
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In de WiFi instellingen van uw iPhone, 
zoek en selecteer het “vistop2p” netwerk.

Indien u bent verbonden met het “vistop2p” 
netwerk, ga terug naar de VISTO app om 
verder te gaan met het configureren van uw 
Comelit Visto.

Druk op “VERDER”.

Uw iPhone zal nu zoeken naar de 
beschikbare WiFi netwerken om uw 
Comelit Visto aan te koppelen.

Druk op “VERDER” om verder te gaan.
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De Comelit Visto app zal een melding tonen 
dat u het wachtwoord van uw WiFi netwerk 
correct moet invoeren.

Indien u uw wachtwoord verkeerd invoert 
zult u alle stappen opnieuw moeten 
herhalen. Druk op “OK”.

Wacht heel even.

U krijgt nu een lijst te zien met WiFi 
netwerken. Kies uw eigen WiFi netwerk 
om uw Comelit Visto te verbinden aan de 
Comelit Visto app.
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De netwerkconfiguratie is 
succesvol! De Comelit Visto zal nu 
verbinden met uw WiFi netwerk. 
Wacht tot de belknop klaar is met 
knipperen en WITWIT oplicht.

Druk vervolgens op “VERDER”.

Vul het wachtwoord in van uw WiFi netwerk 
en druk op “VERDER” om verder te gaan.
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De app zal nu vragen om uw exacte locatie 
aan te geven zodat de netwerk configuratie 
zo accuraat mogelijk wordt.

Sleep het rode locatie icoon naar uw locatie 
en druk op het vinkje rechts bovenin om de 
locatie te bevestigen.

U kunt nu uw Comelit Visto toevoegen aan de 
Comelit Visto app. Vul het volgende in:
- Een naam voor het toestel (Visto Thuis)
- De pincode van het toestel.
   (Dit is standaard 888888)

Druk vervolgens op “Locatie toestel” om uw 
locatie in te stellen.
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Na het updaten van de firmware van uw 
Comelit Visto wordt aanbevolen een nieuwe 
pincode te kiezen voor uw apparaat.

Vul de oude pincode in. 
(Dit is standaard 888888)

Kies vervolgens een nieuwe pincode en druk 
op het vinkje.

Uw locatie is nu toegevoegd aan uw toestel-
registratie. Druk op “BEVESTIG” om verder te 
gaan.

Uw Comelit Visto is geconfigureerd en klaar 
voor gebruik!
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Vragen?
Neem contact op met uw installateur.
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Android
Hoe stel ik de app in op een Android besturingssysteem?
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Wanneer de Comelit Visto NIET verbonden is aan uw WiFi netwerk, zoekt 
naar het WiFi netwerk of het WiFi netwerk kwijt is, knippert de beldrukker 

ROOD.

Pak uw telefoon om te beginnen.
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Open de app.

De Comelit Visto app zal nu vragen om 
toegang tot uw foto’s, media en uw 
locatie én om gebruik te maken van de 
camera en microfoon van uw smartphone.

Druk 4 keer op “TOESTAAN” om verder te 
gaan.

Zoek in de Google Play Store naar 
‘Comelit Visto’ en selecteer de app met 
het zwart/grijze icoon:

Druk op “Installeren” om de app te 
downloaden.
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U ziet nu het beginscherm van de Comelit 
Visto app. U kunt hier inloggen indien u al 
een account heeft, druk op “AANMELDEN”.

Om een nieuw account aan te maken,
druk op “REGISTREREN” om verder te 
gaan.

Vul uw naam en e-mailadres in en verzin  
een wachtwoord.

Vink aan dat u de algemene voor-
waarden én ons privacybeleid heeft 
gelezen, begrepen en deze aanvaard.

Druk op “REGISTREREN” om uw account 
aan te maken.
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Ga naar uw e-mail inbox en zoek naar 
een e-mail van Comelit.

Klik op de bevestigingslink om uw 
account te activeren.

Uw kunt nu inloggen op uw account.
Vul uw gegevens in en druk op
“AANMELDEN” om in te loggen.
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Selecteer het Comelit Visto type dat u wilt 
configureren. Het gaat hierbij om de VISTO 
WIFI

Selecteer deze en druk op “NIEUW” om 
verder te gaan.

Bij het opstarten zal het LED lichtje GEEL 
oplichten en daarna ROOD gaan 
knipperen.

Als u dit NIET ziet en de Visto BLAUW 
knippert, druk dan op “VERDER”.
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De Comelit Visto app zal u vragen uw 
locatie in te schakelen.

Indien u dit nog niet heeft gedaan, schakel 
uw locatie in en druk op “BEVESTIG” om 
verder te gaan.

Als de belknop blauw knippert, betekent 
dit dat de Visto wacht op een connectie 
met een WiFi netwerk.

Druk op “VERDER” om verder te gaan.
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De app kan aangeven dat het WiFi netwerk 
geen internettoegang heeft.

Indien u deze melding ontvangt, druk dan 
op “ANNULEREN” om verder te gaan.

Wacht heel even.

U krijgt nu een lijst te zien met WiFi 
netwerken. Kies uw eigen WiFi netwerk 
om uw Comelit Visto te verbinden aan de 
Comelit Visto app.
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Vul het wachtwoord in van uw WiFi netwerk 
en druk op “VERDER” om verder te gaan.

De Comelit Visto app zal een melding tonen 
dat u het wachtwoord van uw WiFi netwerk 
correct moet invoeren.

Indien u uw wachtwoord verkeerd invoert 
zult u alle stappen opnieuw moeten 
herhalen. Druk op “BEVESTIG”
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De netwerkconfiguratie is 
succesvol! De Comelit Visto zal nu 
verbinden met uw WiFi netwerk. 
Wacht tot de belknop klaar is met 
knipperen en WITWIT oplicht.

Druk vervolgens op “VERDER”.

U kunt nu uw Comelit Visto toevoegen aan de 
Comelit Visto app. Vul het volgende in:
- Een naam voor het toestel (Visto Thuis)
- De pincode van het toestel.
   (Dit is standaard 888888)
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De app zal nu vragen om uw exacte locatie 
aan te geven zodat de netwerk configuratie 
zo accuraat mogelijk wordt.

Sleep het rode locatie icoon naar uw locatie 
en druk op het vinkje rechts bovenin om de 
locatie te bevestigen.

Uw locatie is nu toegevoegd aan uw toestel-
registratie. Druk op “BEVESTIG” om verder te 
gaan.
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Het wordt aanbevolen dat u een nieuwe 
pincode kiest voor uw Comelit Visto.

Druk op “OK” om verder te gaan.

Vul de oude pincode in. 
(Dit is standaard 888888)

Kies vervolgens een nieuwe pincode en druk 
op het vinkje.

De Comelit Visto is nu geconfigureerd en klaar 
voor gebruik!
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Vragen?
Neem contact op met uw installateur.
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Bezoek onze website!
www.comelit.nl

Comelit ® Visto Handleiding versie Vi2020.01.v1


