Bruksanvisning

Intercom-app
AIPHONE IXG

Viktig
• Husk å lese dette dokumentet (Bruksanvisning) på forhånd så du bruker produktet
på riktig måte.
• Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra
de faktiske elementene.
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Innledende innstillinger

Introduksjon

Om denne appen
Intercom-app AIPHONE IXG ("Intercom-app") er en applikasjon som kan installeres på en iPhone/iPad ("iOSenheter") eller Android-enhet for å bruke intercom-funksjoner.
Intercom-app kan brukes over trådløst LAN, 3G/4G eller annen forbindelse.
• iPad og App Store er varemerker for Apple Inc. i USA og andre steder.
• Android og Google Play er varemerker for Google Inc. i USA og andre steder.
App Store

Google Play
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Introduksjon

Forholdsregel
Rapportkrav
Beboeren bør umiddelbart informere eiendomsforvalteren/administratoren hvis de blir oppmerksom på uautorisert
tilgang, bruk, endring eller tilpasning av innstillingene til Aiphone IXG System. For eksempel, uautorisert tilgang av en
tidligere beboer i en registrert enhet.
Deaktivering
Hvis en beboer flytter ut må de straks deaktivere Intercom-app som er installert på deres mobile enhet.
• Den mobile enheten må være tilkoblet Internett for å kunne bruke Intercom-app.
• Det er kanskje ikke mulig å bruke Intercom-app avhengig av nettverksmiljøet. Kontroller dette med vakten eller
eiendomsforvalteren før bruk.
• Aiphone skal ikke holdes ansvarlig for Internett-gebyrer som gjelder for bruk av Intercom-app. Datagebyrer kan øke
avhengig av kontrakten din.
• Tilkoblingsstatusen kan gjøre det vanskelig å kommunisere bra.
– En opplastningshastighet på 0,2 Mbps eller mer anbefales.
– En nedlastningshastighet på 1,3 Mbps eller mer anbefales.
• Følgende hastigheter anbefales hvis videoinnstillingene til dørstasjonene er satt til høy kvalitet.
– En opplastningshastighet på 0,2 Mbps eller mer anbefales.
– En nedlastningshastighet på 2,6 Mbps eller mer anbefales.
• Varsler kan komme sent inn eller ikke i det hele tatt avhengig av operativsystemet.
• Intercom-app kan kanskje ikke brukes under manglende trådløst LAN eller lavt batterinivå.
• Intercom-app kan kanskje ikke brukes hvis lydkommunikasjon brukes av en annen applikasjon, e.l.
• Avhengig av iOS-enheten eller Android-enheten som brukes, kan det ta noe tid før kommunikasjonen starter etter
at du trykker på

(tale).

• Illustrasjonene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.
• Skjermbildene som vises i dette dokumentet er for iOS-enheter.
• Bruk støttet iOS-enhet, Android-enhet og operativsystem. Kompatible iOS-enheter, Android-enheter og
operativsystemer er oppført på Aiphone-websiden.
• Intercom-app kan kanskje ikke brukes hvis batterisparemodus er aktivert eller hvis flere applikasjoner brukes.
• Når du bruker Intercom-app integreringsfunksjonen, sørg for at dato og tid på intercom-enheten er oppdatert. Det
er kanskje ikke mulig å bruke Intercom-app hvis dato og tid er feil.
• Skjermen vises i liggende modus hvis du bruker et iPad- eller Android-nettbrett.
• Et varsel kan vises på appikonet avhengig av enheten eller operativsystemet.
• Intercom-app er kanskje ikke tilgjengelig på grunn av vedlikehold på skyserveren.
• Intercom-app vil bli utilgjengelig hvis tjenesten er lukket på skyserveren.
• Intercom-app vil bli utilgjengelig mens fastvaren til Gateway-adapter oppdateres.
• Hvis "Mobile Manager"-appen er installert på den mobile enheten kan du ikke motta innkommende anrop med
mindre AIPHONE IXG kan kjøre automatisk.
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Innledende innstillinger

Konfigurere Intercom-app
Registrer iOS- eller Android-enheten med IXG-systemet.

Merk
• Bekreftelsesskjermer (som for varselinnstillinger og mikrofonbegrensninger) kan vises ved innledende konfigurasjon eller
straks etter. Les informasjonen nøye og trykk på [Tillat] (skjermbilder varierer avhengig av enheten eller operativsystemet
som brukes).
Intercom-app fungerer kanskje ikke riktig uten at disse tillates.

1.

Last ned Intercom-app.

3.

Trykk på språket som skal vises.

4.

Trykk på [OK].

For en iOS-enhet, åpne App Store og last ned
"Intercom-app AIPHONE IXG".
For en Android-enhet, åpne Google Play og last
ned "Intercom-app AIPHONE IXG".

2.

Åpne Intercom-app.
Åpne Intercom-app.
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5.

Innledende innstillinger

7.

Les Lisensavtale nøye, og trykk så
på [Godtar].
Når "Intercom-app" åpnes for første gang, vises
Lisensavtale.
Intercom-app kan ikke brukes uten Lisensavtale.

Skann QR-koden gitt ut av vakten
eller eiendomsforvalteren, eller
QR-koden som vises på skjermen
til leietakerstasjonen.
QR-kode for appregistrering
Bygningsnummer: 01 Enhetsnummer: 101
Tilgjengelig(e) app(er):3

Installer "AIPHONE IXG" til den mobile enheten og skann følgende QR-kode fra
QR-kodeleseren til applikasjonen.
Denne QR-koden kan kun brukes én gang.

Eller

6.

Trykk på [Neste].

• For å vise QR-koden på Leietakerstasjon, gå til
Leietakerstasjon-startskjermbildet og trykk på
[INNSTILLINGER] > [Registrer Apper].
• QR-kode er et registrert varemerke for Denso
Wave Incorporated.

6

1

Innledende innstillinger

8.

Innledende innstillinger

10. Trykk på [OK].

Velg denne stasjonen (registrert
stasjonsnavn).

• Klikk på [Avbryt] for å gå tilbake til forrige
skjermbilde uten å koble til systemet.

9.

Trykk på [Koble til].

11. Les Personvernpolicy nøye, og
trykk så på [Godkjent].

• Stasjonsnavnet kan endres. Skriv inn et nytt
stasjonsnavn og trykk på [Oppdater]. (Opptil
24 enkelbyte tegn kan brukes)
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Innledende innstillinger

12. Trykk på [Send].

13. Trykk på [OK].

Når du har konfigurert de innledende
innstillingene, husk å bekrefte operasjonen
(side 9).
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Innledende innstillinger

Bekrefte operasjon
1.

Trykk på anropsknappen på dørstasjonen.
Når anropsknappen på dørstasjonen trykkes vises skjermbildet for innkommende anrop.

2.

Trykk på

og bekreft at kommunikasjonen fungerer riktig.

Konfigurasjonen er fullført hvis kommunikasjon kunne utføres med dørstasjonen.
* Ingen video vises for lyd dørstasjoner.
* Ringetonen og andre innstillinger kan endres på Innstillinger-skjermbildet (side 26).
Registrere en annen iOS- eller Android-enhet...
For å registrere en annen iOS- eller Android-enhet, gjenta trinn 1 til 13 i "Konfigurere Intercom-app". Konfigurer og
bekreft enheten ved å følge trinn 1 og 2 i "Bekrefte operasjon".
Opptil åtte iOS- eller Android-enheter kan være registrert for én enkel enhet, avhengig av konfigurasjonen.
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Meny-skjermbilde
6

1
2
3
4
5

Nr.

Navn

Beskrivelse

1

Ikke forstyrr-ikon

Dette vises hvis Ikke forstyrr er satt til "Aktiver" (side 26).

2

Overvåk

Trykk for å overvåke inngangen eller dørstasjonen (side 18).

3

Opptaksliste

Trykk for å bekrefte opptak. (side 20).

4

Logg

Trykk for å vise innkommende anropslogg (side 24).

5

Innstillinger

Trykk for å vise Innstillinger-skjermbildet (side 25).

6

Hjelp

Trykk for å vise Hjelp-skjermbildet (side 27).
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Knapper

Knapper
Eksempel: Innkommende anrop-skjermbilde

Eksempel: Kommunikasjon-skjermbilde

Knapp

Beskrivelse
Skyv for å låse opp døren (side 14).
En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.
Skyv for å låse opp døren (side 14).
En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.
Trykk for å kommunisere med destinasjonsstasjonen.

Trykk for å starte opptaket (side 14).

Trykk for å avslutte opptaket (side 14).

Trykk for å avbryte enhver av følgende.
• Innkommende anrop
• Kommunikasjon
• Overvåking
• Avspilling av opptak
Trykk for å slå av mikrofonen på denne stasjonen under kommunikasjon, så lyden ikke
sendes til den andre parten.
For å avbryte, trykk på

eller avslutt kommunikasjonen.

Trykk for å bytte fra kommunikasjon over høyttaler til samtidig toveis kommunikasjon under
kommunikasjon (side 15).

• Visningen av knappen varierer avhengig av innstillingene.
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Svare et anrop

Svare et anrop
Varsler fra Intercom-app vises på skjermen.
Displayinnstillingene følger innstillingene til iOS- eller Android-enheten.

1.

[Android]
Trykk på banneret.

[iOS]
Trykk på

.

Merk
Lås opp skjermen først hvis den er låst.

• Metoden som brukes til å låse opp skjermen kan være
forskjellig hvis du bruker en Android-enhet eller avhenge
av operativsystemet.
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2.

Trykk på

Svare et anrop

.

Merk

• Videoen til den andre parten vises.
(Video vises kanskje ikke avhengig av type
destinasjonsstasjon.)

• Volumet er innstilt av iOS- eller Android-enheten.
• Hvis et anrop av høyere prioritering mottas fra en annen
stasjon under et innkommende anrop, stoppes det
innkommende anropet og det byttes anropet med høyere
prioritering.
• Det innkommende anropet vil automatisk stoppe etter
omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det
innkommende anropet eller kommunikasjon fra
Inngangsstasjon.
• Hvis anropsvarigheten som tidligere ble innstilt på
destinasjonsstasjonen forløper stopper kommunikasjonen
automatisk.
• Hvis kommunikasjonsfunksjonen til Intercom-app brukes
mens mikrofonen brukes av en annen applikasjon, kan lyd
bli sendt til begge applikasjoner.
• Video kan bli tatt opp automatisk under et innkommende
anrop, avhengig av innstillingene.

3.

4.

Snakk med den andre parten.

Trykk på
for å avslutte
kommunikasjon.
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Svare et anrop

Operasjoner under mottak av et
innkommende anrop og i kommunikasjon
Låse opp en dør

Ta opp video/lyd

Døren kan låses opp i følgende situasjoner.
• Under et innkommende anrop
• I kommunikasjon
• Under overvåkning
Avhengig av konfigurasjonen kan det hende at

eller

ikke vises på skjermen. I så fall kan ikke denne
funksjonen brukes.

1.

Skyv

Video kan tas opp når et anrop mottas.
Video/lyd kan tas opp under kommunikasjon og
overvåkning.
Kun lyd tas opp hvis det ikke er et kamera på stasjonen.
Lyd fra begge parter tas opp under kommunikasjon.

1.

Trykk på

.

Trykk på
opptaket.

for å avslutte

til høyre.

• Når døren er låst opp vises "Suksess".

Merk
• Hvis døren ikke kan låses opp vises "Døråpner mislyktes".
• Skyvebryteren for dørfrigjøring er skjult mens døren er låst
opp. Hvor lenge døren er låst opp vil variere avhengig av
innstillingen på destinasjonsstasjonen.

2.

• Det innkommende anropet vil automatisk stoppe etter
omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det
innkommende anropet eller kommunikasjon fra
Inngangsstasjon.
• En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp
døren, avhengig av innstillingene.
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Svare et anrop

Bytte fra kommunikasjon over
høyttaler til samtidig toveis
kommunikasjon

Merk
• Opptaket stopper etter omtrent 10 sekunder.
• I følgende tilfeller stopper ikke opptaket etter omtrent 10
sekunder.
– Når innkommende anrop, kommunikasjon eller
overvåkning avsluttes
– Når den andre parten pauser kommunikasjonen
• Videoen til kameraet vist på appen tas opp.

Hvis omgivelseslyden er høy under kommunikasjon eller
overvåkning kan kommunikasjonen forstyrres. I så fall,
bytt fra kommunikasjon over høyttaler til samtidig toveis
kommunikasjon før du snakker.

1.

• Avhengig av konfigurasjonen kan automatisk opptak av
videoen starte under et innkommende anrop. Kun lyd tas
ikke opp automatisk hvis det ikke er et kamera på
stasjonen.

Trykk på

.

• Appen bytter til samtidig toveis
kommunikasjon.

• Hvis opptaket ble startet manuelt lagres det på automatisk
på denne stasjonen. Hvis opptaket ble startet automatisk
lagres det på skyserveren.
• Når antall lagrede manuelle opptak og automatiske opptak
overstiger 100, overskrives det eldste opptaket.
• Opptak kan kanskje ikke lagres hvis nettverksforbindelsen
er dårlig.

•

: Kommunikasjon over høyttaler
(standardverdi)

•

15
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Svare et anrop

Zoom inn/zoom ut
I følgende situasjoner kan videoen zoomes inn/ut ved å
knipe sammen fingrene på skjermen.
• Under et innkommende anrop
• I kommunikasjon
• Under overvåkning
• Når et opptak spilles av

Flytte et zoomet skjermbilde
I følgende situasjoner kan zoomet skjermbilde på
Inngangsstasjon flyttes vertikalt og horisontalt.
• Under et innkommende anrop
• I kommunikasjon
• Under overvåkning
• Når et opptak spilles av

Knip ut
Zoom inn på videoen.

Knip inn
Zoom ut på videoen.
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Svare et anrop

Vise video på fullskjerm
I følgende tilfeller vil horisontal vinkling av enheten vise
videoen på fullskjerm.
• Under et innkommende anrop
• I kommunikasjon
• Under overvåkning
• Når et opptak spilles av
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Overvåk

Overvåke inngangen eller dørstasjonen
Video og lyd fra Inngangsstasjon/Dørstasjoner kan overvåkes.
Kun lyd overvåkes på lyd dørstasjoner.
Lyd fra denne stasjonen kan ikke høres av den andre parten under overvåking. Den andre parten kan derimot bli
varslet om at de overvåkes (med en varseltone eller blinkende LED-lampe), avhengig av destinasjonsstasjonens
konfigurasjon.
Overvåkning kan kanskje ikke utføres hvis destinasjonsstasjonen er i en av følgende situasjoner.
• Under et utgående anrop
• Under et innkommende anrop
• Innkommende personsøk
• I kommunikasjon
• Still inn for å hindre overvåking

1.

Trykk på [Overvåk] på
menyskjermbildet.

2.

18

Trykk på plasseringen som skal
overvåkes.
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3.

4.

Overvåk

Trykk på stasjonen som skal
overvåkes.

Se video og lyd.

• En video av inngangsstasjonen eller
dørstasjonen vises.

5.

Trykk på
for å avslutte
overvåkning.

Merk
• Overvåkning stopper automatisk etter omtrent 30
sekunder.
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Opptaksliste

Se opptak
1.

2.

Trykk på [Opptaksliste].

3.

Trykk på opptaket for å spille av.

•
•

Velg [Auto] eller [Manuell].

4.

20

: Opptak med kun lyd
: Video-/lydopptak

Trykk på

.
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5.

6.

Opptaksliste

Vis video og lyd

Trykk på
for å avslutte
avspillingen.

Merk
• Automatiske opptak spilles av fra data lagret på
skyserveren. Manuelle opptak spilles av fra data lagret på
denne mobile enheten.
• Tiden som vises for automatiske opptak er tiden som er
innstilt på skyserveren, ikke tiden som er innstilt på den
mobile enheten.
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Opptaksliste

Endre opptakslisten
Opptakslisten kan endres.

1.

Trykk på

2.

Trykk på [Rediger].

.

3.

4.

• Appen bytter til redigeringsmodus.

22

Velg opptak(ene) som skal
redigeres.

Trykk på

.
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5.

Opptaksliste

Trykk på et element for å redigere.

• Lås: Låser det valgte opptaket. Et låst opptak
kan ikke overskrives eller slettes. "Låst" vises
på alle låste opptak.
• Lås opp: Lås opp et opptak.
• Slett: Sletter det valgte opptaket.
• Slett alle: Slett alle opptak. Låste opptak
slettes ikke. Det er ikke nødvendig å velge alle
opptak for å slette alle.

6.

Trykk på [Avbryt] for å avslutte
redigering.
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Logg

Vis anropslogg
En logg for innkommende/tapte anrop kan vises. Opptil 20 oppføringer for innkommende anrop lagres.
De siste 20 anropene vises.
Et anrop som ikke ble besvart vises i Tapte anrop.

1.

Trykk på [Logg].

Anropsloggen vises.
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Innstillinger

Endre innstillinger
1.

Trykk på [Innstillinger] på menyskjermbildet.

2.

Trykk på et element for å endre.
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Innstillinger

Følgende innstillinger kan konfigureres på Innstillinger-skjermbildet.
* Noen menynavn kan være forskjellig avhengig av den tilkoblede stasjonen.
Nummer

Menynavn

Beskrivelse

Innstillinger

1

Valgt språk

Angir displayspråket.
Språket som er innstilt på den mobile enhetens
operativsystem er standardspråk.

English
Français
Nederlands
Español
Deutsch
Italiano
Norsk
Suomi
Türk
丨檻Ḕ㕮
䩿Ṓᴬ㒆
日本語

2

Døråpner funksjon

Angir om skyvebryteren for dørfrigjøring skal
vises på skjermen.
Skyvebryteren for dørfrigjøring vises ikke hvis
denne er deaktivert.

Aktiver (standardinnstilling)
Deaktiver

3

Ikke forstyrr

Angir om innkommende anrop skal mottas.
Innkommende anrop mottas ikke fra andre
parter hvis denne er aktivert.

Aktiver
Deaktiver (standardinnstilling)

4

Ringetone

Velger ringetonen (varseltone) som spilles av
for innkommende anrop.
* En varseltone kan spilles av på den mobile
enheten avhengig av enhetens status eller
operativsystemet.

Anropsmønster 1
(standardinnstilling)
Anropsmønster 2
Anropsmønster 3
Ringetone 4
Anropsmønster 5
Anropsmønster 6

5

Automatisk opptak

Angir om opptak skal gjøres automatisk.
Innkommende anrop tas ikke opp automatisk
hvis denne er deaktivert.

Aktiver (standardinnstilling)
Deaktiver

6

Format

Angir hvordan dato og tid vises.

mm/dd/yyyy (12h)
(standardinnstilling)
mm/dd/yyyy (24h)
dd/mm/yyyy (12h)
dd/mm/yyyy (24h)
yyyy/mm/dd (12h)
yyyy/mm/dd (24h)

7

Personvernpolicy

Angir om du godtar Personvernpolicy.
Enhetsnavn, stasjonsnavn og alle automatiske
opptak slettes hvis "Godtar ikke" er valgt.
Følgende funksjoner vil også være deaktivert
for alle registrerte apper på samme enhet.
• Innkommende anrop
• Overvåking
• Gjennomgå automatiske opptak

Godkjent
Ikke godkjent

8

Om

Viser Stasjonsnummer, Stasjonsnavn,
Bygningsnummer, Bygningsnavn,
Enhetsnummer, Enhetsnavn og appversjon.

-

9

Lisensavtale

Viser Lisensavtale.

-

10

Copyright

Viser Copyright-informasjon.

-
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Nummer

Menynavn

Innstillinger
Beskrivelse

Innstillinger

11

Hjelp

Gir deg tilgang til følgende websider.
• Bruksanvisning (denne håndboken)
• Aiphone-hjemmeside
• FAQ

-

12

Konfigurasjon av
mobilapp

Stasjonsnavnet kan endres. Skriv inn et nytt
stasjonsnavn og trykk på [Oppdater]. (Opptil
24 enkelbyte tegn kan brukes)

-

Bekrefter tilkoblingsstatusen til mobil-appen.
Velg en tilkoblet app og trykk på [Koble fra] for
å koble den fra.
Når du trykker på [OK] på skjermbildet for
bekreftelse av sletting av stasjonsnavnet,
endres stasjonsnavnet til stasjonsnummeret.
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