INTERCOM APP AIPHONE Type GT

KÄYTTÖOPAS

Lue tämä asiakirja (käyttöopas) etukäteen, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.
Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista kohteista.
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LUE TÄMÄ ENNEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ
Tietoa tästä sovelluksesta
AIPHONE Type GT (jäljempänä tämä sovellus) on sovellus, joka voidaan asentaa iOS- tai Android-laitteeseen
ovipuhelintoimintojen mahdollistamiseksi.
Tätä sovellusta voidaan käyttää langattoman LAN-verkon tai verkkoyhteyden kautta.
Rekisteröi iOS- tai Android-laite tämän sovelluksen käyttämistä varten sovelluksen ollessa asennettuna asunnon/asukkaan
kojeeseen. Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen.

* iPad ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Ilmoitukset
• Tämä sovellus voi joutua ristiriitaan puhelujen tai muiden

Käytä tätä sovellusta vain lisävälineenä asunnon/
asukkaan kojeissa.

sovellusten kanssa.

• Käytettävän iOS- tai Android-laitteen mukaisesti,
kommunikoinnin alkaminen voi kestää hieman

• Tässä oppaassa iPhonea ja iPadia kutsutaan yhteisesti

napauttamisen jälkeen

iOS-laitteiksi.

.

• Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisista.
• Tässä asiakirjassa esitetyt näytöt koskevat Android-laitteita.
• Tätä sovellusta ei välttämättä voi käyttää, jos akunsäästötila

• Tässä oppaassa Android-älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan
yhteisesti Android-laitteiksi.

• Liitä asunnon/asukkaan koje langattomaan LAN-verkkoon.

on käytössä tai jos käytössä on useita sovelluksia.

Katso neuvoa asunnon/asukkaan kojeen asennusoppaasta.

• Kun käytät AIPHONE Type GT -yhdistämistoimintoa,

• Käyttäjä vastaa kaikista tämän sovelluksen käyttöön

varmista että asunnon/asukkaan kojeessa olevat
päivämäärä ja kellonaika vastaavat tämänhetkistä
päivämäärää ja kellonaikaa. Sovellusta ei välttämättä pysty
käyttämään, jos päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikein.

liittyvistä internetyhteyden maksuista. Yhteysmaksut voivat
vaihdella tietosuunnitelman ja käyttöpaikan mukaan.
Vahvista sopimustietosi ennen tämän sovelluksen käyttöä.

• Tämän sovelluksen käyttäminen ei välttämättä ole

• Näyttö tulee näkyviin maisematilassa, jos käytössä on

mahdollista verkkoympäristön vuoksi.
– Vähintään 0,2 Mbit/s:n lähetysnopeutta suositellaan.
– Vähintään 1,3 Mbit/s:n latausnopeutta suositellaan.

iPad- tai Android-laite.

• Ilmoitusmerkki saattaa ilmestyä sovelluskuvakkeeseen
laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaisesti.

• Ilmoitukset voivat viivästyä tai jäädä saapumatta
käyttöjärjestelmän määrittelyjen vuoksi.

• Tämä sovellus ei välttämättä pysty vastaamaan, jos
langattoman LAN-verkon toimintahäiriöt, mobiiliverkon
sähkökatkokset tai laitteen akun tyhjeneminen vaikuttavat
siihen.
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ALKUPERÄISASETUKSET
AIPHONE Type GT konfiguroiminen
HUOMAUTUKSIA:
•

Enintään kahdeksan iOS- tai Android-laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen. Rekisteröinti on tehtävä jokaiselle laitteelle
erikseen.

•

Rekisteröi kaikki laitteet silloin, kun ne liitetään samaan langattomaan LAN-verkkoon kuin missä asunnon/asukkaan koje on.

iOS- tai Android-laitteen rekisteröiminen asunnon/asukkaan kojeeseen

1

Lataa AIPHONE Type GT -sovellus.

4

Napauta näytettävää kieltä.

5

Napauta kohtaa OK .

6

Lue lisenssisopimus huolellisesti ja napauta
kohtaa Hyväksy .

Lataa ”AIPHONE Type GT” seuraavista paikoista:

• iOS-laite: App Store
• Android-laite: Google Play

2

3

Käynnistä AIPHONE Type GT.

Salli tämän sovelluksen lähettää ilmoituksia.
* Ellei tätä sallita, sovellus ei voi näyttää ilmoituksia.
* Ellei valintaikkuna ole näkyvissä tai jos haluat muuttaa

ilmoitustapaa, konfiguroi asetukset tarpeen mukaan
iOS-laitteen tai Android-laitteen sovellusasetusten
avulla.

* Kun tämä sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa,

lisenssisopimus tulee näkyviin.
* Tätä sovellusta ei voi käyttää ilman sopimuksia.
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ALKUPERÄISASETUKSET

7

9

Lue loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA)
huolellisesti ja napauta kohtaa Seuraava .

1

Napauta kohtaa Käynnistä .

Kertakäyttösalasana näkyy asunnon/asukkaan kojeessa.

Jos seuraava virheilmoitus ilmestyy näkyviin
iOS- tai Android-laite on rekisteröitävä asunnon/
asukkaan kojeeseen manuaalisesti seuraavalla tavalla.

1

Napauta kohtaa OK virheviestin sulkemiseksi.

2

Poista merkki valintaruudusta ja napauta kohtaa

2

8

Tuo kertakäyttösalasana näkyviin käyttämällä
asunnon/asukkaan kojetta.
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita huolellisesti. Katso
tarvittaessa neuvoa asunnon/asukkaan kojeen
käyttöoppaasta.

Käynnistä .

1
2
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ALKUPERÄISASETUKSET

3

11 Syötä mobiililaitteen käyttäjänimi ja napauta

Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä näkyvä

kohtaa Rekisteröi .

IP-osoite ja napauta kohtaa Seuraava .

* Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

Syötä käyttäjänimi.

* Syötetty nimi rekisteröityy asunnon/asukkaan

kojeeseen.

10 Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä

12 Napauta kohtaa OK .

näkyvä kertakäyttösalasana umpeutumisajan
kuluessa ja napauta kohtaa Seuraava .

Syötä
kertakäyttösalasana.

Kun näytöllä näkyy viesti ”Alkuperäisasetukset on
palautettu.”, rekisteröinti on valmis.
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ALKUPERÄISASETUKSET

13 Napauta kohtaa OK .

Vahvistaminen

1
2

Paina sisäänkäyntikojeen kutsupainiketta.

3

Napauta kohtaa
ja varmista, että
kommunikointi toteutuu asianmukaisesti.

Varmista, että saapuvan puhelun näyttö näkyy
laitteessa.

14 Salli mikrofonin käyttö tälle sovellukselle
napauttamalla kohtaa OK .

* Mikrofonin käyttö on välttämätöntä, jotta viestintä

sisäänkäyntikojeen kanssa mahdollistuu.
* Kun alkuperäisasetukset on konfiguroitu, vahvista
käyttö.
* Kun näytön peittokuva-asetusta koskeva viesti tulee
näkyviin, ota asetus käyttöön. Jos näytön peittokuvaasetus on poissa käytöstä, puhelua ei välttämättä
pystytä vastaanottamaan oikein. (Koskee vain Androidlaitteita.)

Konfigurointi on valmis, jos kommunikointi
sisäänkäyntikojeeseen onnistuu.
* Soittoääntä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)

Kun rekisteröit lisää iOS- tai Android-laitteita, toista
kohdassa ”AIPHONE Type GT konfiguroiminen” kuvatut
vaiheet 1–14 ja konfiguroi ja vahvista sitten laite
suorittamalla kohdassa ”Vahvistaminen” kuvatut vaiheet
1-3.
* Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä
asunnon/asukkaan kojeeseen.
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KÄYTTÖTAPA
Painikkeet ja kuvakkeet
■ VALIKKO-näyttö
Napauta tätä, jos haluat siirtyä
seuraaville verkkosivuille.
• Käyttöopas (tämä opas)
• Aiphone-verkkosivusto
• UKK
• Tietosuojakäytäntö
Tallenneluettelo (→s. 15)
Vahvista asunnon/asukkaan kojeeseen
tallennettavat tallenteet napauttamalla.

Asetukset (→s. 16)
Konfiguroi asetukset napauttamalla.

■ Kommunikoitaessa sisäänkäyntikojeen kanssa
* Videokuva ei näy, kun puhelu vastaanotetaan pelkällä audiolla varustetusta sisäänkäyntikojeesta tai valvomokojeesta.

Vaihda videokuvaa sisäänkäyntikojeen ja
turvakameran välillä tai ota käyttöön
sisäänkäynnin lähelle asennettu valolaite
napauttamalla.
* Tämä toiminto ei välttämättä ole
käytettävissä asennetun järjestelmän
vuoksi.

Lopeta kommunikointi napauttamalla.

Vaihtoehtoisen lähdön liukusäädin
(→s. 10)
Ohjaa ulkoista laitetta liu’uttamalla.
* Käytettävissä, kun ulkoinen laite on
liitetty asunnon/asukkaan kojeeseen..

Puhu vierailijan kanssa napauttamalla.

Ovenavauksen liukusäädin (→s. 10)
Avaa ovi liu’uttamalla.
* Käytettävissä silloin, kun
sisäänkäyntikoje on liitetty elektroniseen
lukkoon.

Vaihda kaiutinpuhelinviestinnästä
samanaikaiseen kaksisuuntaiseen
viestintään napauttamalla.

Poista laitteen mikrofoni käytöstä tai ota
se käyttöön napauttamalla.
: mikrofoni on otettu käyttöön.
(oletusarvo)

: kaiutinpuhelinviestintä (oletusarvo)

: mikrofoni on poistettu käytöstä
(mykistetty).

: samanaikainen kaksisuuntainen
viestintä
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KÄYTTÖTAPA

Puheluun vastaaminen
Kun sisäänkäyntikojeesta tuleva puhelu vastaanotetaan

Tämän sovelluksen ilmoitukset
tulevat näkyviin näytössä.
* Näyttötapa vaihtelee iOS- tai
Android-laitteen asetusten
mukaisesti.

Puheluun vastaaminen

1

[Android]

[iOS]

Sisäänkäyntikojeen
ilmoituspalkki ja videokuva
tulevat näkyviin ja soittoääni
soi.

Napauta kohtaa

.
Jos näyttö on lukittu, avaa sen lukitus ensin.

Jos näyttö on lukittu,
napauta ilmoituspalkkia.

* Katso lisätietoja

mobiililaitteen
käyttöoppaasta.
* Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

Sisäänkäyntikojeen videokuva
tulee näkyviin ja soittoääni
soi.

2

Vahvista vierailija.

* Saapuva puhelu päättyy automaattisesti, kun kojeesta soitettavan puhelun

aikakatkaisuhetki on käsillä.
* Saapuva puhelu päättyy, kun asunnon/asukkaan koje tai jokin muu sovellus vastaa.
* Soittoääntä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)
* Soittoäänen äänenvoimakkuus vaihtelee iOS- tai Android-laitteen asetusten

mukaisesti.
Asetusten mukaisesti käytettävissä ovat valinnainen tulo ja ovenavaus. (→ s. 10)
Videota voidaan lähentää/loitontaa ja näyttää koko näytön kokoisena. (→ s. 12)
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KÄYTTÖTAPA

3

Napauta kohtaa

Käyttö puhelun vastaanottamisen ja
kommunikoinnin aikana

.

■ Oven lukituksen avaaminen
Oven lukitus voidaan avata, jos sisäänkäyntikoje on liitetty
elektroniseen lukkoon.
Liu’uta ovenavauksen liukusäädintä oikealle.

* Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 60

sekunnin kuluttua.

Kun oven lukitus avataan, ”Onnistui”-viesti tulee näkyviin.
* Ellei ovenavaus ole tarpeen, piilota ovenavauksen

Jos kommunikointi keskeytyy tai puhetta on vaikea
kuulla taustamelun takia, vaihda
kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen
kaksisuuntaiseen viestintään. (→ s. 12)

4

Lopeta kommunikointi

liukusäädin. (→ s. 16)
* Katso asennusoppaasta lisätietoja elektronisen lukon
liittämisestä sisäänkäyntikojeeseen.
* Ovenavausta ei voi käyttää silloin, kun äänellisestä
sisäänkäyntikojeesta vastaanotetaan puhelua.

napauttamalla.

■ Ulkoisen laitteen ohjaaminen
Vilkkuvalon kaltaista ulkoista laitetta voidaan ohjata, kun
ulkoinen laite on asennettu ja liitetty asunnon/asukkaan
kojeeseen.
Liu’uta vaihtoehtoisen lähdön liukusäädintä oikealle.

Kommunikointi päättyy ja näyttö palaa valikkonäyttöön.
HUOMAUTUS:
Kun mikrofonia käytetään toisen sovelluksen kanssa, äänentoisto ei
välttämättä onnistu molemmissa sovelluksissa.

Kun ulkoista laitetta ohjataan, viesti ”Onnistui” tulee näkyviin.
* Ellei tämä toimenpide ole tarpeen, piilota vaihtoehtoisen

lähdön liukusäädin. (→ s. 16)
* Katso asennusoppaasta lisätietoja ulkoisen laitteen
liittämisestä asunnon/asukkaan kojeeseen.
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KÄYTTÖTAPA

■ Valaistuksen ohjauksen laittaminen
päälle/pois päältä

■ Siirtyminen valvontakameran
videokuvaan

Kun valaistuksen ohjaus on otettu käyttöön, sisäänkäynnin
lähelle asennetut valolaitteet syttyvät palamaan
sisäänkäyntikojeesta vastaanotetun puhelun tai
sisäänkäyntikojeen valvonnan ajaksi.

* Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun valvontakamera

on asennettuna.
Vaihtele videokuvaa sisäänkäyntikojeen ja valvontakameran
välillä.

Laita valaistuksen ohjaus päälle
napauttamalla kohtaa

Napauta kohtaa

.

Kun valolaitteet syttyvät, viesti ”Onnistui” tulee näkyviin.

Poista valolaitteet käytöstä napauttamalla kohtaa

.

Kun videokuva vaihdetaan valvontakameran videokuvaan,
viesti ”Onnistui” tulee näkyviin.
.

HUOMAUTUS:
•

Piilota painike, ellei tämä toiminto ole tarpeen.

•

Katso asennusoppaasta lisätietoja valolaitteiden liittämisestä
järjestelmään.

•

Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä asennetun
järjestelmän vuoksi.

Napauta kohtaa

uudelleen, kun haluat vaihtaa

sisäänkäyntikojeen videokuvaan.
HUOMAUTUS:
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•

Ellei tämä toiminto ole tarpeen, piilota painike.

•

Katso asennusoppaasta lisätietoja valvontakameran liittämisestä
järjestelmään.

KÄYTTÖTAPA

■ Vaihtaminen kaiutinpuhelinviestinnästä
samanaikaiseen kaksisuuntaiseen
viestintään

■ Lähennä/loitonna

Jos taustaääni on voimakasta kommunikoinnin tai valvonnan
aikana, kommunikointi saattaa häiriytyä. Vaihda
tässä tapauksessa kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen
kaksisuuntaiseen viestintään ennen puhumista.

Auki levittäminen

Napauta kohtaa

Kun video on näkyvissä, sitä voidaan lähentää tai loitontaa
nipistämällä näyttöä kiinni tai levittämällä sitä auki.

Lähennä videota.

.

Kiinni nipistäminen
Loitonna videota.

Kuvake
varten.

muuttuu kuvakkeeksi

kytkimen näyttämistä

: kaiutinpuhelinviestintä (oletusarvo)

■ Videon näyttäminen koko näytön
kokoisena

: samanaikainen kaksisuuntainen viestintä

Laitteen kääntäminen vaakasuuntaan tuo videon näkyviin koko
näytön kokoisena.
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KÄYTTÖTAPA

Hätähälytyksen vastaanottaminen
Kun tämä sovellus vastaanottaa hätähälytyksen asunnon/
asukkaan kojeesta, hälytysääni kuuluu ja seuraava näyttö
tulee näkyviin.

HUOMAUTUS:

HUOMIO:

•

Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes
hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.

•

Jos mobiililaite ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan
kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa
asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.

Mobiililaitteen mallin tai asetusten mukaisesti hätähälytyksen ja
vastaavan yhteydessä kuuluva ääni saattaa olla hyvin voimakas,
mikä voi vahingoittaa korvia. Ole erittäin varovainen
äänenvoimakkuuden suhteen.

. Asunnon/

•

Kommunikointi asunnon/asukkaan kojeen kanssa ei ole
käytettävissä.

•

Kun sovellus on asetettu vastaanottamaan hälytysilmoitus
kriittisenä hälytyksenä,
tulee näkyviin ilmoituspalkissa.
(Koskee vain iOS-laitteita.)

■ Hälytyksen lopettaminen
Napauta kohtaa

.

■ Hälytysnäytön näyttäminen
Napauta ilmoituspalkkia.

Hälytys loppuu.
Hälytysnäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS:
•

Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes
hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.

•

Jos mobiililaite ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan
kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa
asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.
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. Asunnon/

KÄYTTÖTAPA

Valvomokojeesta tulevan puhelun vastaanottaminen
Kun hätäpuhelu vastaanotetaan valvomokojeesta, hälytysääni
kuuluu ja seuraava näyttö tulee näkyviin.

■ Kommunikointi valvomokojeen kanssa
Napauta kohtaa

.

■ Hälytysnäytön näyttäminen
Napauta ilmoituspalkkia.

Puhu vartijan kanssa.

■ Kommunikoinnin lopettaminen
valvomokojeen kanssa
Hätäpuhelunäyttö tulee näkyviin.

Napauta kohtaa

- 14 -
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KÄYTTÖTAPA

Näytä tallenteet
3

Näytä asunnon/asukkaan kojeeseen tallennetut tallenteet.

1

Napauta kohtaa

Napauta kohtaa

.

valikkonäytössä.

* Sovellus ei voi toistaa tallennetta silloin, kun asunnon/

Tallenneluettelo tulee näkyviin.
* Kellonaika ja päivämäärä näkyvät jokaisessa
tallennuksessa.

2

asukkaan koje tai jokin muu mobiililaite käyttää
tallennetta.

4

Napauta tallennetta, jota haluat toistaa.

* ”

” näkyy tallentamattomien tallenteiden kohdalla.

Napauta kohtaa
, kun haluat lopettaa
tallenteen toistamisen.

Tallenteen toisto päättyy ja näyttö palautuu
tallenneluettelonäytöksi.
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ASETUKSET
Asetusluettelo
Seuraavat asetukset voidaan konfiguroida asetukset-näytössä.
HUOMIO:
Kun asetuksia konfiguroidaan, tämä sovellus ei vastaa saapuvaan puheluun eikä soita soittoääntä.
Valikon nimi
Kieli

Yksityiskohdat

Asetukset

Oletus

Asettaa näytön kielen.

Englanti/Français/
Nederlands/Español/
Deutsch/Norsk/
Italiano/Türk/Suomi
♪1/♪2/♪3/♪4/♪5

Mobiililaitteen
käyttöjärjestelmään
asetettu kieli on
oletuskieli.
♪1

Valitsee soittoäänen, joka soitetaan tulevien puheluiden
yhteydessä.
* Ilmoitusääni saattaa kuulua mobiililaitteessa laitteen tai
käyttöjärjestelmän tilan mukaisesti.
Ovenavaus / vaihtoeht. lähtö Ota käyttöön/Ota
Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai
Ovenavaus
piilottaaksesi (Poista käytöstä ) ovenavauksen liukusäätimen. käyttöön vain
kommunikoinnin
aikana/Poista käytöstä
Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai
Ota käyttöön/Ota
Vaihtoeht. lähtö
piilottaaksesi (Poista käytöstä ) vaihtoehtoisen lähdön
käyttöön vain
liukusäätimen.
kommunikoinnin
aikana/Poista käytöstä
Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai
Ota käyttöön/Ota
Valaist. ohjaus / valv. kam.
piilottaaksesi (Poista käytöstä ) valaist. ohjauksen/
käyttöön vain
kytkin
kommunikoinnin
valv. kam. kytkimen (
).
aikana/Poista käytöstä
pp/kk/vvvv 23:59
Asettaa näytöllä näkyvän päivämäärän ja kellonajan muodon.
Päivämäärän ja kellonajan

Soittoääni

muoto

Hälytysilmoitus (Koskee
vain iOS-laitteita.)
Pikailmoitus

Hälytysäänet kuuluvat
myös äänettömässä
tilassa.
Tiedot (*1)
Tietoja
Lisenssisopimus
Tekijänoikeustiedot
Loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus
Opastus (*1)

Asetukset
pp/kk/vvvv 23:59

Näyttöesimerkki

kk/pp/vvvv 23:59

25. tammikuuta 2020 22:25
(24 tunnin merkintätapa)

pp/kk/vvvv 11:59 PM

kk/pp/vvvv 23:59

tammikuuta 25. 2020 22:25
(24 tunnin merkintätapa)

pp/kk/vvvv PM 11:59

pp/kk/vvvv 11:59 PM

25. tammikuuta 2020 10:25 PM
(12 tunnin merkintätapa)

kk/pp/vvvv 11:59 PM

tammikuuta 25. 2020 10:25 PM
(12 tunnin merkintätapa)

pp/kk/vvvv PM 11:59

25. tammikuuta 2020 PM 10:25
(12 tunnin merkintätapa)

kk/pp/vvvv PM 11:59

tammikuuta 25. 2020 PM 10:25
(12 tunnin merkintätapa)

Ota käyttöön

Ota käyttöön

Poista käytöstä

pp/kk/vvvv 23:59

kk/pp/vvvv 11:59 PM

kk/pp/vvvv PM 11:59

Aseta pikailmoitusten vastaanotto päälle (ON) tai pois päältä
(OFF).
Kun asetuksena on pois päältä, puheluja ei voida
vastaanottaa.
Aseta hälytysilmoituksen vastaanotto kriittisenä hälytyksenä
päälle (ON) tai pois päältä (OFF).
* Kun asetuksena on päällä, hälytysilmoitus kuuluu, vaikka
mobiililaite olisi mykistetty tai ”Älä häiritse” -tilassa.
* Kun kriittistä hälytystä koskeva viesti tulee näkyviin, salli se.
Näyttää rekisteröidyn käyttäjänimen ja tämän sovelluksen
version.
Näyttää lisenssisopimuksen.
Näyttää tekijänoikeustiedot.
Näyttää loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen.
Mahdollistaa siirtymisen seuraaville verkkosivuille.
• Käyttöopas (tämä opas)
• Kotisivu (Aiphone-verkkosivusto)
• UKK
• Tietosuojakäytäntö

ON/OFF

ON/OFF

-

-

-

-

-

-

(*1): nämä kohteet on tarkoitettu vain tiedon katseluun. Asetusta ei tarvita.
* Jos sinulla on kysyttävää, käy verkkosivustollamme (https://www.aiphone.net/) hakemassa lisätietoja.
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Riippuu
mobiililaitteen
käyttöjärjestelmän
asetuksista.
Riippuu
mobiililaitteen
käyttöjärjestelmän
asetuksista.

ASETUKSET

Vaihda asetukset
1

Napauta kohtaa

2

valikkonäytössä.

Napauta kohdetta, jota haluat muuttaa.

Asetuslista tulee näkyviin.
Asetuskohteet

Asetuskohde

Kohteen asetusnäyttö tulee näkyviin.

3

Nykyinen asetus

Muuta asetuksia.

* Nykyisen asetuksen valintanappi tarkistetaan.

4

Tietojen katselukohteet
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Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa
asetuslistaan ja toista vaiheet 2–3.
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