Εφαρμογή 2easy – Ρύθμιση - Χρήση
O κατασκευαστής έχει κυκλοφορήσει την εφαρμογή
2easy για Android και Iphone
την εγκαθιστούμε από το αντίστοιχο play store
Σε μέχρι 5 κινητά, αν χρειάζεται, θα κάνουμε τις ίδιες
ρυθμίσεις !
Με το που ξεκινάει η εφαρμογή
μας ρωταει τους κωδικούς, και
βλεπουμε μια εικόνα σαν και
αυτή

Στο μόνιτορ πατάμε το σερβερ
στο κάτω μέρος και μας
δείχνει μια εικόνα σαν και
αυτή

Χρησιμοποιώντας το πανω δεξιά
Scanner σκαναρουμε το barcode
που βλεπουμε στο μονιτορ, ή
διαφορετικά τα συμπληρώνουμε
χειροκίνητα *

* εάν τα συμπληρώσουμε μόνοι μας τα στοιχεία στη παλιά version είναι ως εξής
2easy
username
Password
Domain
HOME ID
CALL CODE
MONITOR CODE

Μονιτορ
Χρήστης SIP
Κωδικός εκτροπής
Server SIP
Λογαριασμός SIP
2000
1000
ARTION SECURITY

* ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ το [SAVE] στο κατω μερος για να τα αποθηκευσει
Στο κόκκινο κύκλο βλέπουμε οτι το μονιτορ ειναι Στο πάνω μέρος της εφαρμογης αν βλέπουμε
στο server συνδεμένο, Στο πράσινο to WiFi
πράσινο κύκλο εχει, η εφαρμογή, συνδεθει !

Κατώ μερος
Μονιτορ

Χρηση της εφαρμογή
Βασική προϋπόθεση για να μας καλέσει ειναι απο το Μονιτορ να έχουμε ενεργοποιήσει τη εκτροπή.
Στη κεντρική οθόνη επιλέγουμε εκτροπή -> Προώθηση πάντα
Όταν μας καλέσουν το τηλέφωνο Αφού απαντησουμε βλεπουμε
κουδουναει και βλέπουμε μια
τον επισκέπτη καθως και μιλάμε
εικόνα σαν και αυτή
παρατηρούμε στο κάτω μέρος το
τραβώντας προς τα αριστερά το λουκέτο κάτω αριστερά το οποίο
πορτοκάλι απαντάμε
μας ανοίγει το κυπρί
και το τηλεφωνώ στο κέντρο που
τερματίζουμε τη κλήση

ARTION SECURITY

σ.σ. σε περίπτωση που έχουμε
κακή σύνδεση στο ιντερνετ είτε
το κινητό μας είτε στο μόνιτορ
ή το κινητό μας δεν μπορει να
ανταποκριθεί με αποτέλεσμα να
κολαει η εφαρμογή στην
απάντηση
πατάμε τις γραμμές πάνω
αριστερά > Settings → Video →
Enable Video.
Το οποίο απενεργοποιούμε

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ
Εαν ανοιξουμε την εφαρμογή
στο κινητό βλεπουμε τη
παρακάτω εικόνα, πατώντας το
πρασινο πλήκτρο. Ανοιγει η
κάμερα στη μπουτονιέρα ΧΩΡΙΣ
ήχο, βλέπουμε το χώρο, και
ανοιγουμε τη πόρτα με το
λουκέτο

Πατώντας το τηλέφωνο στο
κάτω μέρος βλέπουμε αυτή τη
εικόνα.
Απο εδώ μπορουμε να κάνουμε
κλήση ενδοεπικοινωνίας με το
μονιτορ.
Το μονιτορ κουδουνάει και η
συνομιλία ξεκιναει οταν
πατήσουμε τα συνεφάκια στο
μονιτορ

Στο δεξί μερος βλέπουμε το
ιστορικό κλησεων και τη
διάρκεια.
σ.σ. εδω καταγράφονται μόνο οι
κλήσεις που έφτασαν στο κινητό

ARTION SECURITY

ARTION SECURITY

