IŠMANIOJI APSAUGA REGISTRACIJOS INSTRUKCIJA
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GRIFS AG aplikaciją galite parsisiųsti iš:
Google Play (Android įrenginiams), APP Store (iOS įrenginiams).
Paieškos lauke veskite „grifs ag“

Parsisiuntus GRIFS AG iš
Išmaniosios
apsaugos
programėlę pirmiausiai jokių
duomenų nevedame, o tiesiog
spaudžiame „Registruotis“.

Sutikus
su
licencijos
sąlygomis Jūsų registracijoje
nurodytu elektroniniu paštu
gausite pranešimą.
Pasitikrinkite Jūsų nurodyto
el. pašto adreso gautų
laiškų dėžutę.
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Atsiranda antrasis langas, kuriame būtina užpildyti
šiuos duomenis:
pasirinkite norimą programėlės kalbą; užpildykite
visus laukus: Vardas Pavardė, Elektroninis paštas
(galiojantis), Naujai sukuriamas slaptažodis, kuris
suvedamas du kartus. Ir vėl spaudžiame „Registruotis“

Tolimesnei
paskyros
aktyvacijai
vadovaukitės Jūsų nurodytu elektroniniu
paštu gauta informacija (atkreipkite
dėmesį, kad jūs jau esate atsisiuntę
programėlę, todėl spauskite antrą
nuorodą, atsiųstą el. paštu)
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Susipažinkime su galutinio
vartotojo sutartimi ir, norint
naudotis
programėle,
spaudžiame „Sutinku“.

Atkreipkite dėmesį!
Nuspaudus Jūsų el. paštu atsiųstą nuorodą
jūs būsite nukreipiami į GRIFS AG
programėlę, tačiau internetinėje naršyklėje.
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Viskas tvarkoje, tiesiog, išjunkite interneto
naršyklę ir grįžkite į atsisiųstą GRIFS AG
išmaniosios apsaugos programėlę telefone.
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WWW.GRIFSAG.LT
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Grįžus į išmaniosios apsaugos
programėlę bus išdėstyta šios
programėlės Privatumo politika. Ir,
jeigu sutinkate su privatumo politikos
nuostatais, pažymėkite varnelę bei
spauskite Sutinku.
Programėlė galėsite naudotis tik sutikus su
šia politika. Kilus klausimams nuostatų
kviečiame kreiptis į klientų aptarnavimo
skyrių +370 618 08 001.
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Sutikus su programėlės privatumo
politika Jūs jau galėsite pridėti Jūsų
saugomą objektą.
P.S. jeigu sugrįžus į programėlę matysite
prisijungimo langą, kaip šios instrukcijos
žingsnyje (2), suveskite savo el. pašto
adresą ir slaptažodį, kurį ką tik sukūrėte.

Suvedus sutarties numerį atsiras langas, prašantis
suvesti objekto slaptažodį. Veskite Jūsų APSAUGOS
sutartyje nurodytą ir pulte nurodomą slaptažodį ir
spauskite „Toliau“.
P.S. Jeigu APSAUGOS slaptažodžio nepamenate arba norite jį
patikslinti, skambinkite į GRIFS AG klientų aptarnavimo skyrių 8
618 08 001.
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Paspaudus „Pridėti objektą“ atsiras
langas, prašantis suvesti sutarties
numerį. Veskite Jūsų sudarytos
sutarties numerį ir spauskite „Toliau“.
P.S. Jeigu sutarties numerio nepamenate
arba norite jį patikslinti, skambinkite į GRIFS
AG klientų aptarnavimo skyrių 8 618 08 001.

Korektiškai suvedus prašomus duomenis informacija apie saugomą
objektą pridedama išmaniojoje programėlėje.
Registracija baigta! Nuo šio galite stebėti apsaugos sistemos
siunčiamus signalus, keisti atsakingų asmenų sąrašą ir naudotis
daugeliu kitų privalumų.
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