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Keskustelu pääsivu
� Keskutelunäytön (1) sisältö

� Keskustelut käyttäjän tai ryhmän kanssa (2)

� Lisää uusi ryhmä (3)

� Avaa keskustelu henkilön, laitteen tai 
ryhmän kanssa (4). Henkilön tai laitteen 
täytyy olla rekisteröitynyt LoCCaM 
järjestelmään sekä yhteystieto on 
löydyttävä puhelimen osoitekirjasta, jotta 
se voidaan näyttää avautuvassa valikossa

� Asetukset (5)



Keskustelu toisen käyttäjän tai 
ryhmän kanssa

� Keskutelun (1) sisältö

� Viestin kirjoittaminen (2)

� Viestin lähettäminen (3)

� Oman sijainnin lähettäminen käyttäjälle tai 
ryhmälle (4)

� Kuvan ottaminen ja lähettäminen (5)

� Tiedoston lähettäminen (6)

� Ääniviestin lähettäminen (7)

� Videon ottaminen ja lähettäminen (8)

� Yhteystiedon lähettäminen (9)



Uuden ryhmän luominen
� Syötä ryhmännimi (1), lisää halutessasi ryhmälle kuva (2), paina seuraava 

(3)

� Valitse listasta haluamasi henkilöt / laitteet lisättävään ryhmään (4). Käytä 
tarvittaessa haku (5) toimintaa, vahvista lisäykset painamalla OK (6). 
Ryhmän luonti on tämän jälkeen valmis



Tallennetun henkilön, laitteen tai ryhmän 
lisääminen
� Käyttäjät (1), laitteet (2) ja ryhmät (3) on 

jaettu omille välilehdelle

� Valittu käyttäjä, laite tai ryhmä valitaan 
listalta (4). Valinta suoritetaan painamalla 
haluttua yhteystietoa

� Jotta yhteystieto voidaan näyttää listalla 
täytyy yhteystiedon olla rekisteröity LoCCaM 
järjestelmään sekä löydyttävä puhelimen 
osoitekirjasta

� Henkilö jonka yhteystieto ei ole 
osoitekirjassa ei näy tässä listassa. 
Keskustelu aloitetaan silloin asetusvalikon 
Aloita uusi valinnan kautta



Keskustelusivun valikko
� Keskutelusivu valikon sisältö

� Päivitä (1), päivittää keskustelut palvelimelta

� Kieli (2), valitaan käytettävä kieli

� Tuki (3), keskustellaan suoraan tuen kanssa

� Aloita uusi (4), aloitetaan uusi keskustelu joko 
laitteen tai käyttäjän kanssa jonka 
yhteystietoa ei ole tallennettu osoitekirjaan. 
Lisätietoa LoCCaM Cam ohjaus.pdf ohjeessa

� Riistakamera (5), riistakameroiden asetukset. 
Ohjeet löytyvät LoCCaM Riistakamera.pdf 
ohjeesta

� Asetukset (6), salasanan ja näyttönimen 
vaihtaminen

� Kirjaudu ulos (7), kirjaudutaan ulos 
sovelluksesta



Versiohistoria
Ver 1.1.3 julkaistu 15.3.2019
Ver 1.1.4 julkaistu 7.4.2019
Ver 1.1.6 julkaistu 22.4.2019
Ver 1.1.7 julkaistu 11.5.2019
Ver 1.1.8 julkaistu 18.5.2019
Ver 1.10.0 beta julkaistu 8.6.2019


