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The Comelit App is supported by devices with iOS 10 (or later ) and by the most common Android devices with
Android version 4.3 or higher , however some functionalities may be limited depending on the model and the
version.

INTRODUCTION
Table of contents

The Comelit application installed on smartphones or tablets allows you:
To receive audio and video calls from Main Entrance unit

 To receive audio and video calls from Lift Lobby unit

 To make intercom calls with other internal devices ( Concierge, Control Room, Driver Room and CJP Office )

 View (or record) videos from remote cameras ( Main Entrance, Lobby and Lift Lobby )

To record video messages on missed calls

 To activate Lift No.1 ( Allow Guest to using a Lift No.1 to resident floor )

To manage/configure multiple systems

MENU    

                                                                                                    Press to open the navigation menu

Press to return to the previous screen

Press to add a new element

Press to cancle / end the current operation

Press to edit the selected element

Press to delete the selected element

System connected indication ( Green )

System connecting indication ( Yellow )

System not connected indication ( Red )

From the pull-down menu choose “ Manage systems ”
•  If you want to enable/disable notifications: use the specific selector [A]

•  If you want to change the name, change the Wi-Fi settings* or delete the configuration of a system:
     press and hold one of the sections of the directory to   activate the delete and edit keys [B]  

           * required when changing the password or the name of your Wi-Fi network

DOOR ENTRY SYSTEM

MESSAGES

ALERTS

ACTUATORS

CAMERAS

USER ADMINISTRATION

MANAGE DEVICES

SETTINGS

LOGOUT

HOME Press to quickly access the most used functions

Press to access the directories and video entry monitors functions.

Press to view the recordings &messages inthe video memory function.

Press to view the alerts messages  function

(Not Applicable)

Press to view CCTV cameras functions.

(Management by admin)

Press to set ringtones, video recordings, widgets & advanced settings.

Press to disconnect the user.

(Not Applicable)

Press to open the navigation menu

Press to return to the previous screen

Press to add a new element

Press to cancle / end the current operation

Press to edit the selected element

Press to delete the selected element

System connected indication ( Green )

System connecting indication ( Yellow )

System not connected indication ( Red )

DOOR ENTRY SYSTEM

MESSAGES

ALERTS

ACTUATORS

CAMERAS

USER ADMINISTRATION

MANAGE DEVICES

SETTINGS

LOGOUT

HOME Press to quickly access the most used functions

Press to access the directories and video entry monitors functions.

Press to view the recordings &messages inthe video memory function.

Press to view the alerts messages  function

(Not Applicable)

Press to view CCTV cameras functions.

(Management by admin)

Press to set ringtones, video recordings, widgets & advanced settings.

Press to disconnect the user.

(Not Applicable)

Press to open the navigation menu

Press to return to the previous screen

Press to add a new element

Press to cancle / end the current operation

Press to edit the selected element

Press to delete the selected element

System connected indication ( Green )

System connecting indication ( Yellow )

System not connected indication ( Red )
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COMELIT APP INSTALLATION

                                                                                              

                                                                            

Step 1 : 
Download and Install Comelit APP 
from App store or Play store                

Step 2 : 
Open Comelit APP with Allow 
Notification                                     

Step 3: 
Create new account

@h t il

AA

AA

aaaa@hotmail.com

aaaa@hotmail.com

                                                         

                

               

                     

Step 1 : 
Download and Install Comelit APP 
from App store or Play store                

Step 2 : 
Open Comelit APP with Allow 
Notification                                     

Step 3: 
Create new account

Step 4 : 
Create new account with 
password

Step 5 : 
Confirm Email Address

Step 6 : 
Confirm your account and
Login Comelit APP       

Step  7 : 
Open Email from CJP Office

d Cli k t tt d fil   UG  fil

Step 8 : 
Select Comelit APP    

Step 9 : 
Configuration Completed
" END "

Confirm your account !

users.mug

ComelitViP

END

CONFIGURE ANOTHER DEVICE

aaaa@hotmail.com

AA

AA

aaaa@hotmail.com

aaaa@hotmail.com

Step 1 : 
Download and Install Comelit APP 
from App store or Play store                

Step 2 : 
Open Comelit APP with Allow 
Notification                                     

Step 3: 
Create new account

Step 4 : 
Create new account with 
password

Step 5 : 
Confirm Email Address

Step 6 : 
Confirm your account and
Login Comelit APP       

Step  7 : 
Open Email from CJP Office
and Click at attaced file ( MUG. file )

Step 8 : 
Select Comelit APP    

Step 9 : 
Configuration Completed
" END "

Confirm your account !

users.mug

ComelitViP

END

CONFIGURE ANOTHER DEVICE

aaaa@hotmail.com

AA

AA

aaaa@hotmail.com

aaaa@hotmail.com
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OPERATION MANUAL

Receiving call from Main Entrance or Lift Lobby Panel

                     

                            

                                         

Step 1 :

Press on “ Incoming Call "

If  image does not show up, press  on  Refresh

If you don't need to receive calls ,press on Cancle 

Step 2:

Press                        " Phone " for Talking 

Press                         " Cancle "

X

Step 1 :

Press on “ Incoming Call "

If  image does not show up, press  on  Refresh

If you don't need to receive calls ,press on Cancle 

Step 2:

Press                        " Phone " for Talking 

Press                         " Cancle "

Step 3 : 

Press "Key" for  Open  Main  Door  

X
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HOME   [          ]
The home page provides quick access to the most common commands and to view the notifications in memory.
You can customize the home page from the settings (see ”Widget”).

DOOR ENTRY SYSTEM [        ]

In the door entry system section, the following functions are available: self-ignition of an external unit, intercom 
call, call to a switchboard, camera switch on.

Perform an action on an element in the directory

• Touch an element in the directory to control the desired action (see table)

                          Optional. Visible only if the directories customization is allowed (see “Add an entry to the Directory”)

  Using for External Units  :                                                                                          Using for Intercom Units  :    
            -  Lift Lobby                                                                                                                                            -  CJP Office
            -  Main Entrance                                                                                                                                    -  Control Room

                                                                                                                                                                            -  Driver Room

                                                                                                                                                                            -  Guard House

                                                                                                                                                                            -  GYM

                                                                                                                                                                            -  Lounge

                                                                                                                                                                            -  Pool

  Using for Concierge  :

             -  Concierge    

            -  Panic * 

*Panic Calling to Concierge

 (For Emergency Used)
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Scroll through the directories (Android only)

                                

Switch to full screen view

Directory image customizationDirectory image customization
1. Press and hold the desired item to activate the edit buttons.

2. Press              to access the editing page.

3. Press the “image” icon, search for the desired photo in the memory of your device, and save.

MESSAGES [         ]

In the Messages section, you can view and delete the recordings made (from external unit and remote camera) and 
the messages in the video memory function.

1. Enter the Messages/Video memory function page

2. Press the video you want to display to start the playback.

Press                to delete an element in the video memory.
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SETTINGS [         ]

Ringtone setting

From the Settings/Ringtone Settings page, you can customize the ringtone for : Outgoing Call, Intercom Call

and Notifications.

Video recording settings

From the Settings/Video recording settings page, you can enable/disable the missed call recording

 and set the length of the recording 

(to choose between: 5/10/20 seconds).

Widget
From the Settings/Widget page you can choose what to make visible on the home page and set the order of the 
elements.

1. Tick the elements that you want to make visible in home. For Door entry system, Actuators and Camera enter the 
submenu to select the individual devices/actuators.

2  Drag the elements in the desired order2. Drag the elements in the desired order.

ALERTS [          ]

View the alerts messages

CAMERAS  [            ]

 View CCTV camera  :

  Main Entrance

  Lobby

  Lift Lobby 

ADVANCED SETTINGS (Not Applicable)
USER ADMINISTRATION ( Access to the administration area )
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HOW TO USE EXTERNAL UNITS

How to Calling a user at Main Entrance Panel

   1A)  Enter the user code 

  1B) Or scroll through the directory using

  2)  To call, press 

  3)  To exit, press X

How to Calling a user at Lift Lobby Panel.

   1A)  Enter the user code 

  1B) Or scroll through the directory using

  2)  To call, press 

  3)  To exit, press 

X

C
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14ขั้นตอนการใชงานอุปกรณควบคุมประตู ………………………………………………….….……….…………...…….….…….………….

   เมนูการใชงาน………………………………………………………………………….………….……….……….………………...……….………

ขั้นตอนการ ติดต้ัง/ลงทะเบียน แอปพลิเคชัน………………………………………………….…….……….………………….……….………

ขั้นตอนการใชงานเบื้องตน………………………………………………………………..…….……….………………...……….………….

   เมนูหลัก………………………………………………………………………….………….…….………….………………...……….………….

   เมนูการเขาใชงาน ………………………………………………………………….………….………………..……….………….

   เมนูขอความ ………………………………………………………………………….……….………….………………....……….…………. 

หลักการใชงาน…………………………………………………...…………………………….………….……….………………..………….

สารบัญ

   เมนูแจงเตือน ………………………………………………………………………….……….………….………………....……….…………. 

   เมนูดูภาพกลองอ่ืนๆ ………………………………………………………………………….……….………….………………....……….………

   เมนูต้ังคาการใชงานเบื้องตน ………………………………………………………………………….……….………….………………....………



แอปพลิเคชัน Comelit   สนับสนุนอุปกรณ                   เวอรชัน iOS 10 ขึ้นไป  และอุปกรณ                  เวอรชัน Android  4.4 ขึ้นไป            

( ฟงกชันบางอยางอาจจํากัด ขึ้นอยูกับอุปกรณแตละรุน )

การใชงาน

การใชงาน แอปพลิเคชัน Comelit ผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :

 สามารถรับการสายเรียกเขา  แบบเสียงพรอมภาพ / ปลดล็อคประตู  อุปกรณประตูทางเขาหลัก ( Main Entrance)

 สามารถรับสายเรียกเขา แบบเสียงพรอมภาพ / ปลดล็อคลิฟท อุปกรณสวนหนาลิฟท ( Lift Lobby )

 สื่อสารภาย (Intercom)  ไปยังอุปกรณสวนกลางตางๆ   1) สวนตอนรับ   2) หองควบคุม  3) หองพักคนขับรถ   4) สํานักงาน CJP

 สามารถบันทึกภาพ จากอุปกรณประตูทางเขาหลักและอุปกรณหนาลิฟท เม่ือมีการรับสาย

 สามารถตั้งคาบันทึกวิดีโอ กรณีไมไดรับสาย

 การปลดล็อคลิฟท   เปนการสั่งงานเฉพาะลิฟทหมายเลข 1  ไปยังชั้นที่อยูอาศัย

เมนูการใชงาน

ยอนเมนู

ยกเลิกการโทร

* ไมใชงาน

แกไขขอมูล

ลบขอมูล

สถานะอยูระหวางการเช่ือมตอ ( สีเหลือง )

สถานะไมมีการเช่ือมตอ ( สีแดง )

เปดเมนู สถานะเช่ือมตอการทํางาน ( สีเขียว )

ยกเลิกขอมูล

•  กรณีตองการเปด / ปดการแจงเตือน : กดเลือก [A]

• กรณีตองการเปลี่ยนชื่อ  หรือลบการกําหนดคาของระบบ : กดคางที่สวนใดสวนหนึ่งของเมนู เพื่อเปดใชงานการลบและแกไขปุม [B] 

ปุมลัด ,หนาจอหลัก

การเขาใชงาน

ขอความ

แจงเตือน

ควบคุมอุปกรณอ่ืนๆ (ไมใชงาน)

แสดงภาพจากกลองอ่ืนๆ

ต้ังคาการทํางานข้ันสูง (admin)

ต้ังคาเช่ือมตออุปกรณอ่ืนๆ (ไมใชงาน)

ต้ังคาการใชงานเบ้ืองตน

ออกจากโปรแกรม

HOME

DOOR ENTRY SYSTEM

MESSAGES

ALERTS

ACTUATORS

CAMERAS

USER ADMINISTRATION

MANAGE DEVICES

SETTINGS

LOGOUT

ยอนเมนู

ยกเลิกการโทร

* ไมใชงาน

แกไขขอมูล

ลบขอมูล

สถานะอยูระหวางการเช่ือมตอ ( สีเหลือง )

สถานะไมมีการเช่ือมตอ ( สีแดง )

เปดเมนู สถานะเช่ือมตอการทํางาน ( สีเขียว )

ยกเลิกขอมูล

ปุมลัด ,หนาจอหลัก

การเขาใชงาน

ขอความ

แจงเตือน

ควบคุมอุปกรณอ่ืนๆ (ไมใชงาน)

แสดงภาพจากกลองอ่ืนๆ

ต้ังคาการทํางานข้ันสูง (admin)

ต้ังคาเช่ือมตออุปกรณอ่ืนๆ (ไมใชงาน)

ต้ังคาการใชงานเบ้ืองตน

ออกจากโปรแกรม

HOME

DOOR ENTRY SYSTEM

MESSAGES

ALERTS

ACTUATORS

CAMERAS

USER ADMINISTRATION

MANAGE DEVICES

SETTINGS

LOGOUT

ยอนเมนู

ยกเลิกการโทร

* ไมใชงาน

แกไขขอมูล

ลบขอมูล

สถานะอยูระหวางการเช่ือมตอ ( สีเหลือง )

สถานะไมมีการเช่ือมตอ ( สีแดง )

เปดเมนู สถานะเช่ือมตอการทํางาน ( สีเขียว )

ยกเลิกขอมูล
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ขั้นตอนการ ติดต้ัง/ลงทะเบียน แอปพลิเคชัน

                                                                                              

ข้ันตอน 1 : 
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Comelit 
จาก App Store หรือ Google Play         

ข้ันตอน 2 : 
เปดแอปพลิเคชัน   

กดเลือก Allow Notification

ข้ันตอน 3 : 

กดเลือก Create a new account 
เพื่อลงทะเบียนชือ่ผูใชงานใหม

AA

AA

aaaa@hotmail.com                                                                            

                                                         

                

               

                     

ข้ันตอน 1 : 
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Comelit 
จาก App Store หรือ Google Play         

ข้ันตอน 2 : 
เปดแอปพลิเคชัน   

กดเลือก Allow Notification

ข้ันตอน 3 : 

กดเลือก Create a new account 
เพื่อลงทะเบียนชือ่ผูใชงานใหม

ข้ันตอน 4 : 
ลงทะเบียนผูใชงาน พรอมรหัส

ข้ันตอน 6 : 
ยืนยันขอมูลทางอีเมล

ข้ันตอน 7 : 
เปดอีเมลจาก สวนสํานักงานCJP

ข้ันตอน 9 : 
การตั้งคาแลวเสร็จ

Confirm your account !

users.mug

ComelitViP

END

CONFIGURE ANOTHER DEVICE

aaaa@hotmail.com

AA

AA

aaaa@hotmail.com

aaaa@hotmail.com

ข้ันตอน 5 : 
ยืนยันการสงขอมูล

ข้ันตอน 8 : 
คลิกเปดการใชงาน ผานComelit แอพปลิเคชัน

ข้ันตอน 1 : 
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Comelit 
จาก App Store หรือ Google Play         

ข้ันตอน 2 : 
เปดแอปพลิเคชัน   

กดเลือก Allow Notification

ข้ันตอน 3 : 

กดเลือก Create a new account 
เพื่อลงทะเบียนชือ่ผูใชงานใหม

ข้ันตอน 4 : 
ลงทะเบียนผูใชงาน พรอมรหัส

ข้ันตอน 6 : 
ยืนยันขอมูลทางอีเมล

ข้ันตอน 7 : 
เปดอีเมลจาก สวนสํานักงานCJP
คลิกไฟลแนบ ( ไฟล .MUG)

ข้ันตอน 9 : 
การตั้งคาแลวเสร็จ

กด “ END”

Confirm your account !

users.mug

ComelitViP

END

CONFIGURE ANOTHER DEVICE

aaaa@hotmail.com

AA

AA

aaaa@hotmail.com

aaaa@hotmail.com

ข้ันตอน 5 : 
ยืนยันการสงขอมูล

ข้ันตอน 8 : 
คลิกเปดการใชงาน ผานComelit แอพปลิเคชัน
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ขั้นตอนการใชงานเบื้องตน

เม่ือมีสายเรียกเขาจาก อุปกรณประตูทางเขาหลัก ( Main Entrance )  หรือ อุปกรณสวนหนาลิฟท (  Lift Lobby )

                     

                            

            

                                         

ข้ันตอน 1 : 

กดเลือก “ Incoming Call ” เพื่อเขาสูแอปพลิเคชัน  

กรณีภาพไมปรากฎ  กดปุม          

กรณีไมตองการรับสาย  กดปุม  

ข้ันตอน 2 :

กดปุม            “Phone”  เพื่อรับสาย

X

ข้ันตอน 1 : 

กดเลือก “ Incoming Call ” เพื่อเขาสูแอปพลิเคชัน  

กรณีภาพไมปรากฎ  กดปุม          

กรณีไมตองการรับสาย  กดปุม  

ข้ันตอน 2 :

กดปุม            “Phone”  เพื่อรับสาย

 กดปุม             เพื่อวางสาย

ข้ันตอน 3 :

กดปุม            “ Key”  กรณีตองการเปดประตูทางเขาหลัก  
หรือ ปลดล็อคลิฟท 

กด OK เพื่อยืนยนั การเปดประตู หรอื ปลดล็อคลฟิท 

** หากมีสายเรียก จากอุปกรณสวนหนาลิฟท

  การกดปม             " Key " หมายถึง การสั่งงานลิฟทโดยสาร  ใหลงมายังชั้น G  และขึ้นไปยังชัน้ที่อยอาศัย

X

ข้ันตอน 1 : 

กดเลือก “ Incoming Call ” เพื่อเขาสูแอปพลิเคชัน  

กรณีภาพไมปรากฎ  กดปุม          

กรณีไมตองการรับสาย  กดปุม  

ข้ันตอน 2 :

กดปุม            “Phone”  เพื่อรับสาย

 กดปุม             เพื่อวางสาย

ข้ันตอน 3 :

กดปุม            “ Key”  กรณีตองการเปดประตูทางเขาหลัก  
หรือ ปลดล็อคลิฟท 

กด OK เพื่อยืนยนั การเปดประตู หรอื ปลดล็อคลฟิท 

** หากมีสายเรียก จากอุปกรณสวนหนาลิฟท

  การกดปุม             " Key " หมายถึง การสั่งงานลิฟทโดยสาร  ใหลงมายังชั้น G  และขึ้นไปยังชัน้ที่อยูอาศัย

X
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เมนูหลัก HOME  [          ]

เมนู Home  ตั้งคาเมนูแบบลัด ทําใหใชงานไดอยางรวดเร็ว  สามารถปรับแตงหนาโฮม( ดูการตั้งคาที่ "Widget")

เมนู การเขาใชงาน   DOOR ENTRY SYSTEM MENU  [        ]

การเขาใชงาน มีการทํางานตอไปนี้: 

1)  สามารถดูภาพจากอุปกรณควบคุมประตู ( อุปกรณประตูทางเขาหลัก / อุปกรณสวนหนาลิฟท ) 

2)  สามารถเรียกสายไปยังสวนกลางตางๆ 

3)  สามารถเรียกสายไปยังอุปกรณสวนตอนรับ 

ฟงกชันการใชงาน

ฟงกชันเรียกอุปกรณ  ควบคุมประตู                                                                                                   ฟงกชันการเรียกอุปกรณ  โทรศัพทภายใน       
 -  ประตูทางเขาหลัก  Main Entrance                                                                                                   -  สํานักงาน CJP   
 -  ลิฟทโดยสาร  Lift Lobby                                                                                                                -  หองควบคุม  Control Room
                                                                                                                                                   -  หองพักพนักงานขับรถ  Driver Room

                                                                                                                                                   -  หอง ร.ป.ภ Guard House

                                                                                                                                                   -  หองออกกําลังกาย  GYM

                                                                                                                                                   -  หองรับรอง Lounge

                                                                                                                                                   -  สระวายน้ํา  Pool
ฟงกชันเรียกอุปกรณ สวนตอนรับ :

 -  สวนตอนรับ Concierge

 -  เรียกฉุกเฉิน  Panic

ปุมรับสาย

(*** บันทึกเปนภาพวิดโิอ ไมบนัทึกเสียง)(** ประตูทางเขาหลัก หรือ ประตูลฟิท)

ปุมยกเลิก
การรับสาย

ฟงกชันการใชงาน อุปกรณควบคุมประตู สวนตอนรับ โทรศัพทภายใน ภาพ / วิดิโอ

ปุมปลดล็อค **

ปุมปดเสียง ปุมเปดเสียง

ปุมบันทึกภาพ*** ปุมหยุดการบันทึก

   เรยกฉุกเฉน  Panic

ปุมรับสาย

(*** บันทึกเปนภาพวิดโิอ ไมบนัทึกเสียง)(** ประตูทางเขาหลัก หรือ ประตูลฟิท)

ปุมยกเลิก
การรับสาย

ฟงกชันการใชงาน อุปกรณควบคุมประตู สวนตอนรับ โทรศัพทภายใน ภาพ / วิดิโอ

ปุมปลดล็อค **

ปุมปดเสียง ปุมเปดเสียง

ปุมบันทึกภาพ*** ปุมหยุดการบันทึก
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เล่ือนดูฟงกชันตางๆ ดวยการสไลด  (เฉพาะระบบปฎิบัติการ Android )

                                

เปล่ียนมุมมองแบบเต็มหนาจอ

การปรับ ตงภาพการปรับแตงภาพ

1. กดคางตําแหนงที่ตองการปรับแตง

2. กด              เพื่อแกไข

3. กดปุม “ รูปภาพ”  เลือกรูปภาพที่ตองการ  และ กดบันทึก

เมนู ขอความ MESSAGES [           ]

เมนูขอความ  สามารถดูภาพ/วิดิโอที่บันทึก (ขอมูลภาพ บันทึกในหนวยความจําของมือถือ/แทปเล็ต)

การใชงาน
1. เขาสูหนาเมนูขอความ / วิดีโอ

2. กดวิดีโอที่ตองการแสดงเพื่อเริ่มเลน

กดปุม                   เพื่อลบขอมูลในหนวยความจํา

 สามารถตั้งคาบันทึกแบบอัตโนมัติ เม่ือไมมีการรับสาย ( 5 - 20 วินาที )
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เมนูต้ังคาการใชงานเบ้ืองตน  SETTINGS  [           ]

Ringtone setting

การตั้งคาเสียงเรียกเขา  สามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับ : การโทรออก, การโทรภายใน, การแจงเตือน 

Video recording settings

การตั้งคาบันทึกเม่ือไมมีการรับสาย  สามารถเปด / ปดการบันทึก 

และตั้งเวลาการบันทึก ( ตั้งเวลา 5/10/20 วินาที)

Widget

การตั้งคา Widget สามารถเลือกเมนูแบบลัด ในหนาเมนู Home ไดสูงสุด 4 เมนู และ กําหนดลําดับของเมนูได

1. เลือกเมนู ที่ตองการใหปรากฏในหนาHome

2, ลากเมนูตามลําดับที่ตองการ

เมนูแจงเตือน  ALERTS   [          ]

แจงเตือนเม่ือไมมีการรับสาย

เมนูดูภาพกลองอื่นๆ  CAMERAS   [            ]
การใชงาน
1. ดูภาพจากกลองวงจรปด ตําแหนงประตูทางเขาหลัก

2. ดูภาพจากกลองวงจรปด ตําแหนงโถงรับรอง

3. ดูภาพจากกลองวงจรปด ตําแหนงหนาลิฟท

ั้ ใ ั้ ** ้เมนูตั้งคาการใชงานขั้นสูง USER ADMINISTRATION     **  ต้ังคาโดยadmin

เมนูตั้งคาอุปกรณเชื่อมตออื่นๆ  MANAGE DEVICES  **ไมใชงาน
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ขั้นตอนการใชงานอุปกรณควบคุมประตู 

 อุปกรณควบคุมประตูทางเขาหลัก  Main Entrance

 ขั้นตอน 1  :  กด เลขที่บานของผูพักอาศัย   หรือ กด                     เพื่อคนหารายชื่อ

 ขั้นตอน 2  :  กด ปุม                    เพื่อโทร

                               ปุมยกเลิกX

 อุปกรณควบคุมประตูลิฟท  Lift Lobby Entrance

 ขั้นตอน 1  :  กด เลขที่บานของผูพักอาศัย   หรือ กด                     เพื่อคนหารายชื่อ

 ขั้นตอน 2  :  กด ปุม                 เพื่อโทร

                               ปุมยกเลิก

X

C
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