Bina Sakinleri için bilgiler ve
kullanım klavuzu

İşte yeni
interkom
sisteminiz

İNDİRME VE YÜKLEME
1

Akıllı telefonunuza
veya tabletinize indirin

Ücretsiz Uygulamayı “My
intraton App” için arama
yaparak App Store’dan
(Iphone) veya PlayStore’dan
(Android) yükleyin
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Yükleme

Uygulamayı “Open/Aç”
butonuna tıklayarak
açın, aşağıdaki
ekrana ulaşacaksınız.
“Doorgaan /Devam”a
tıklayın

Telefon Numarasını
Ayarlayın

Telefon numaranızı
girin. Cep telefonunuza
gönderilen bir
doğrulama SMS’i
alacaksınız
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Doğrulama
kodunu girin
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MS ile size gelen kodu
girin. Bu, doğru telefon
numarasının bağlanıp
bağlanmadığını doğrulamak içindir. “ controleren /
Kontrol et”e tıklayın

Yapılandırma

Uygulamayı şimdi
(veya daha sonra)
kendi isteklerinize
göre uyarlayabilirsiniz
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Kullanıma
Hazır

Uygulamayı doğru
bir şekilde yükledikten sonra kullanmaya
başlayabilirsiniz.
“Beëindigen / Bitir”e
tıklayın

GÜNLÜK KULLANIM
Uygulama kullanıcıları (Akıllı Telefon veya Tablet)
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Ziyaretçinizi görebilir ve
konuşabilirsiniz (ziyaretçi sizi göremez)

Kapı düğmesine (yeşil)
basarak kapıyı açın.
Erişimi reddetmek için telefonu
kapatmanız yeterlidir (kırmızı düğme).

Görüntülü aramayı yanıtlayamazsanız, sistem yalnızca Sesli olarak arar.

Sabit hat veya cep telefonu (Intratone uygulaması olmadan)
BİR ARAMA OLDUĞUNDA
Telefonu açın, ziyaretçinizle konuşun ve kapıyı açmak için
tuşuna basın, veya girişi reddetmek için telefonu kapatın.
Dikkat:

KAYDIRMA VEYA ARAMA DÜĞMELERİ
İster kaydırma panelli bir interkomunuz olsun,
ister çağrı düğmeli bir interkomunuz, bir ikamet
eden kullanıcı olarak sizin için kullanım aynıdır.
Birisi kapınıza gelip zili çaldığında, IntratoneApp
aracılığıyla cihazınıza bir çağrı gelecek

ENDİŞE ETMEYİN!

yönetici tarafından ayarlanabilir ve örneğin

#

olabilir.

DAHA FAZLA CİHAZ
Gelen videolu çağrıyı, aynı anda birden fazla
cihazda cevaplayabilirsiniz. Bunu yapmak için
uygulamayı istediğiniz herhangi bir cihaza
(cep telefonu veya tablet) yükleyin. Uygulamayı
bu cihazlara da indirin; her zaman daha önce
kullanılan telefon numarasını girin.

İPUCU!
İlk kez arandıktan sonra, bu
(interkom) numarasını telefon
listenize, örneğin “Ön kapı” ismi
ile kaydetmenizde fayda var.
O zaman bir dahaki aramada
bunun interkom olduğunu
anlayacaksınız.
Ekstra maliyet yok!

Intercom sisteminiz sizi bir Fransız numarasından
arayacaktır (ülke kodu +33 700... ile başlayan bir
numara)
Uygulama için minimum sistem gereksinimleri:
Apple sürümü IOS 9 ve Android sürümü 5.2

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Sizin için hazırız!
Intratone support
T (+31) 20 788 3401
E support@intratone.nl
Ayrıca web sitesine bakın: www.intratone.nl

