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Johdanto

Tässä käyttöohjeessa opastetaan kaikki IoLiving omavalvonnan toiminnot. On suositeltavaa että käyttöön-
otto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

• Käyttäjätilin avaaminen
• Lisenssien aktivointi
• Tarkistuslistojen käyttö
• Automaattinen lämpötilaseuranta
• Lämpötilanäytteiden ottaminen
• Raporttien generointi

Tyypillisesti järjestelmän käyttöönottoon menee aikaa 2…5 tuntia. Käyttöönotto nopeutuu, mikäli on jo 
entuudestaan käyttänyt IoLiving tuotteita ja nettipalvelua.

Järjestelmään kuuluu kolme osiota:

1. IoLiving lämpötilantiedonkeräyslaitteet alkavat toimimaan heti kun paristo asennetaan. Ne talletta-
vat lämpötilamittauksia omaan muistiinsa.

2. IoLiving Android sovellus  siirtää tiedonkeräyslaitteiden muistissa olevat mittaustiedot nettiin. Puhe-
limessa/taulutietokoneessa täytyy olla datayhteys (joko puhelimen WiFi tai mobiilidata). Tiedonkeräys-
moduulin ja puhelimen/tabletin välisen langattoman yhteyden kantama on 30 metriä esteettömässä 
ympäristössä (Bluetooth®Smart). Kantamaan vaikuttavat esteet kuten esimerkiksi talon seinät. Oma-
valvontaa varten on kaksi Android sovellusta: ”IoLiving” joka siirtää mittaustietoja automaattisesti ja 
”Sample”, jolla kerätään lämpötilanäytteitä.

3. Varsinainen käyttö ( lämpötilojen seuranta, hälytykset,  tarkastuslistojen täyttäminen, raportointi, jne.) 
tapahtuu millä tahansa tietokoneella, tabletilla tai puhelimella käyttäen web-selainta. Palveluun kirjau-
dutaan www.ioliving.com sivulta.

IoLiving käyttäjätukea on saatavissa info@ioliving.com sähköpostiosoitteesta.
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1. Kuvaus toiminnasta
Ravintoloissa ja elintarvikeyrityksessä huolehditaan ruokaturvallisuudesta kunkin ravintolan oman oma-
valvontasuunnitelman mukaisesti. Omavalvontasuunnitelmaan sisältyy lämpötila-, puhtaus-, hygienia-, 
jne. tietojen keräystä, arkistointia ja raportointia. Tyypillisesti tiedon keräys tapahtuu tällä hetkellä käsin 
paperilomakkeille. IoLiving nettipalvelu korvaa paperille tehtävän tiedonkeräyksen.

IoLiving omavalvontaa voidaan käyttää kylmiöiden, pakasteiden, vitriinien ja muiden kylmäsäilytyslait-
teiden lämpötilaseurantaan. Myös kylmän ja kuuman ruuan lämpötilaa voi seurata jatkuvatoimisesti esi-
merkiksi tarjoilulinjastolla. Myös kylmä/kuumaketjun lämpötilaa voi seurata koska keräyslaite tallettaa 
jatkuvasti lämpötilatietoa muistiinsa, josta se myöhemmin puretaan nettiin.

IoLiving omavalvontaan voidaan kerätä myös aistinvaraisesti tehtyjä tarkastustietoja. Esimerkiksi keittiö-
laitteiden kunnon tarkastustiedot, paistirasvan puhtausmittaustulokset, hygieniatestien tulokset, vastaan-
ottotarkastuksen tiedot, jne. Kukin ravintola voi tehdä kätevästi omia tarkastuslistapohjia omavalvonta-
suunnitelmansa mukaisesti. Valmiiden tarkastuslistapohjien ansiosta tiedon keräys on nopeaa.

2. Käyttäjätilin avaaminen
Mene selaimella osoitteeseen www.ioliving.com ja valitse ”Kirjaudu”. Aloita palvelun käyttö luomalla 
uusi käyttäjätunnus. Valitse ”Luo uusi käyttäjätunnus”. Käytä sähköpostiosoitettasi käyttäjätunnuksena.

Kuva 1. Uuden käyttäjätilin luominen

Nyt tili on luotu ja voit kirjautua sisään palveluun. Syötä käyttäjätunnuksesi (sähköpostiosoitteesi) sekä 
valitsemasi salasana ja valitse ”kirjaudu sisään.” 
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Kuva 2. Kirjautuminen palveluun

Voit muuttaa oman käyttäjätilisi asetuksia valitsemalla ”käyttäjätili”.

Pystyt tekemään seuraavia toimenpiteitä:

• Muuttamaan alueellisia asetuksia, kuten kieltä, aikavyöhykettä sekä alueellisia päivämäärä- ja kellon-
aika-asetuksia.

• Muuttamaan henkilökohtaisia asetuksia
• Aktivoimaan lisenssin
• Vaihtamaan salasanaa
• Kirjautumaan ulos
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3. Lisenssien aktivointi

3.1. Ravintolalisenssi
Palveluun on saatavilla ravintolalisenssi (kutsutaan myös nimellä ”yrityslisenssi”) sekä ravintolaketjuli-
senssi (kutsutaan myös nimellä ”yritysketjun lisenssi”).

Ravintola saa omavalvontatoiminnot käyttöönsä ainoastaan jos lisenssi on aktivoitu ja lisenssi on voimas-
sa. Tyypillisesti lisenssin voimassaoloaika on 24kk.

Lisenssi aktivoidaan seuraavasti:

Olet saanut toimituspakkauksessa lisenssiavaimen tai hankkinut sen verkkokaupasta. 
Lisenssin aktivointi tapahtuu seuraavasti:

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi palveluun www.ioliving.com sivulta.
2. Valitse ”Käyttäjätili” ja sen jälkeen ”Lisenssin hallinta”. Syötä lisenssiavain aktivointikenttään ja pai-

na ”OK”.
3. Täytä tämän jälkeen toimipisteesi perustiedot valitsemalla ”Muokkaa”. Tältä sivulta näet jatkossa li-

senssin voimassaoloajan.

Kuva 3. Yritystietojen muokkaaminen

3.2. Ravintolaketjun lisenssi
Ravintolaketjussa on yksi pääkäyttäjä (tyypillisesti ravintolaketjun laatupäällik-kö/omavalvontavastaava), 
joka hankkii ravintolaketjun lisenssin. Kullakin ketjun ravintolalla/toimipisteellä tulee olla oma ravintolaket-
julisenssi voimassa, jotta ravintola voidaan liittää ravintolaketjuun.

Yritysketjulisenssin omistaja liittää ketjun toimipisteet oman lisenssinsä vaikutuspiiriin. Tällöin laatupäälli-
kön tekemät tarkistuslistat kopioituvat automaattisesti kaikkiin ketjun ravintoloihin. Myös tarkistuslistoihin 
tehdyt muutokset astuvat välittömästi voimaan kaikissa toimipisteissä.

Kukin toimipiste voi normaaliin tapaan ylläpitää toimipistekohtaisia tarkistuslistoja.

Ravintolaketjun lisenssi aktivoidaan samalla tavalla kuin ravintolalisenssi.
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4. Tarkastuslistat
IoLiving palvelussa on automaattisen lämpötila tietojen keräyksen ohella mahdollista tallentaa tietoja 
myös käsin. Käsin kirjauksia voidaan tehdä mistä tahansa omavalvonnan tehtävästä: astianpesukone, 
vastaanottotarkastus, salaattiruokien lämpötilat, hygieniatestin tulos, jne.

Alla olevassa esimerkissä vastaanottotarkastuksen kirjaukset tehdään käsin.

Kuva 4. Vastaanottotarkastuksen kirjaaminen

4.1. Periaate
”Tarkastuslista” on tavallaan lomakepohja. Määrittelet tarkastuslistan nimen (yo. esimerkissä ”Vastaan-
ottotarkastus”) ja mitä tietokenttiä lomakkeeseen kuuluu (yo. esimerkissä ”Nimike”, ”Toimittaja”, ”Läm-
pötila” ja ”Pakkaus”).
Kun tarkastuslista on luotu, se näkyy etusivulla ”tarkastuslistat” välilehdellä.

Kirjaukset, yo. esimerkissä vastaanottotarkastus, tehdään va-
litsemalla tarkastuslista ja täyttämällä listan kentät (kts. Tarkas-
tuskirjauksen tekeminen).

4.2. Tarkastuslistan luonti
Kirjaudu palveluun käyttäjätunnuksellasi. Olet aktivoinut yrityslisenssin, joten näet pääsivulla ”Tarkastus-
listat” välilehden. Mene tälle välilehdelle ja valitse ”Luo uusi tarkistuslista”.

Anna listalle nimi (”Astianpesukone”) ja ensimmäisen tietokentän nimi (”Pesulämpötila”). Lisää uusi tie-
tokenttä painamalla ”Lisää uusi kenttä”. Jatka näin kunnes kaikki tietokentät on luotu.

Mikäli tarkistuslista tulee täyttää tietyn ajan sisällä, valitse ”Tarkistuslista tulee täyttää”-alasvetovalikos-
ta oikea ajankohta. Vaihtoehdot ovat päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Mikäli käytössä on yritysketjulisenssi voit myös jakaa luodun tarkistuslistan kaikille ketjuun kuuluville 
yrityksille valitsemalla ”Tämä tarkistuslista on jaettu kaikille yrityksille”.

Paina lopuksi ”Tallenna”. Katso kuva 1, tarkistuslisenssin luonti..
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Kuva 5. Tarkistuslistan luonti

Kun tarkastuslista on luotu, se näkyy etusivulla ”tarkastuslistat” välilehdellä. Mikäli olet määritellyt ajan-
kohdan tarkastuslistan täytölle, näkyy sitä kuvaava ikoni ennen tarkistuslistan nimeä. Ikoni vilkkuu, mikäli 
tarkistusta ei ole vielä tehty kyseisen ajankohdan sisällä. Katso kuva 2..

Viikoittainen tarkistus

Kuukausittainen tarkistus

Päivittäinen tarkistus

4.3. Tarkastuskirjauksen tekeminen
Edellisessä vaiheessa luotu ”Astianpesukone” tarkastus-kirjaus tehdään seuraavasti:
1. Valitaan kyseinen tarkastuslista.
2. Valitaan ”Täytä tarkistuslista”
3. Täytetään kukin tietokenttä
4. Talletetaan kirjaus joko ”Hylätty”, ”Korjauksineen hyväksytty” tai ”Hyväksytty” painikkeella. 

Kuva 7. Tarkastuslistan kirjaaminen

Kuva 6. Tarkastuslistat
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”Hylätty” ja ”Korjauksineen hyväksytty” kirjaukset tulevat mukaan tulostettavalle raportille. ”Hylätty” 
tarkoittaa sitä että tarkastuksen kohde on käyttökelvoton. ”Korjauksineen hyväksytty” tarkoittaa sitä 
että tarkastaja pystyi tekemään korjaavat toimenpiteet siten että korjauksien jälkeen tarkastuskohde on 
käyttökelpoinen.

Tarkastuslistan muokkaus
Valitsemalla ”asetukset”-ikonin (alla), voit muuttaa tarkastuslistan nimeä ja tietokenttiä sekä vaihtaa tar-
kastuslistan täyttämisen ajankohtaa ja tarkastuslistan väriä..

Mikäli käytössä on yritysketjulisenssi voit myös valita haluatko jakaa tarkistuslistan ryhmään kuuluville 
yrityksille. Nämä yritykset eivät voi muokata tarkastuslistan kenttiä tai asetuksia.
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5. Automaattinen lämpötilaseuranta
IoLiving lämpötilatiedonkeräyslaitteet tekevät lämpötilamittauksia. Kun IoLiving tiedonsiirto-ohjelmalla va-
rustettu älypuhelin on keräyslaitteen läheisyydessä, älypuhelin siirtää mittaustiedot nettiin.

5.1. Lämpötilamittausten siirtyminen nettiin

5.1.1. Tiedonkeräyslaitteen aktivointi

Tiedonkeräyslaitteen aktivointi tarkoittaa sitä, että sinusta tulee laitteen omistaja, jonka jälkeen pystyt 
katselemaan moduulin keräämiä tietoja ja voit antaa lukuoikeuksia muille. Aluksi sinulla ei ole yhtään 
tiedonkeräysmoduulia, joten valitse ”Laiteasetukset” ja ”Lisää uusi laite”.

Kuva 8. Uuden laitteen lisääminen

Anna seuraavaksi tiedonkeräyslaitteelle nimi, kirjoita moduuliin merkitty tunnistekoodi ja paina ”Aktivoi”. 
Voit aktivoida milloin tahansa lisää tiedonkeräysmoduuleja valitsemalla listan alta ”Lisää uusi laite”.

5.1.2. Virran kytkentä mittauslaitteeseen

Osassa tuotteista on paristo valmiiksi kytkettynä.
Joissakin tuotteissa vedetään muovinen liuska pois nuolen osoittamaan suuntaan, jonka jälkeen paristo 
kytkeytyy.

5.1.3. Laitteen sijoitus/mittauskohdat

Alla oleva kuva selventää mistä pisteestä kukin mittaus tehdään. Lämpötila-, ilmankosteus- ja CO2-mit-
taukset tehdään laitteen sisällä olevilla sensoreilla. Ainoastaan ulkoinen lämpötilamittaus tehdään johdon 
päässä olevalla sensorilla. ”Lämpötila 1” on laitteen ulkoisen sensorin mittaama lämpötila ja ”lämpötila 
2” on laitteen sisäisen sensorin mittaama lämpötila.
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5.1.4. IoLiving tiedonsiirto-ohjelman asennus älypuhelimeen

Android-sovelluksen asennus älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen:

1. Mene Google Play:hin, etsi sovellus hakusanalla ”ioliving” ja  
 asenna  sovellus.
2. Kirjaudu sovellukseen sisään käyttäjätunnuksellasi jonka olet luonut  
 IoLiving web-palveluun ja hetken päästä aktivoimasi tiedonkeräysmo 
 duulit näkyvät listalla.  

Noin 3 minuutin sisällä puhelin aloittaa tietojen siirron tiedonkeräysmoduuleista mikäli ne ovat Bluetooth 
signaalin kantaman sisällä. Ensimmäisellä kerralla tietojen siirtymisessä saattaa olla pitempi, noin 20 mi-
nuutin viive.

Sovellus toimii jatkuvasti, myös silloin kun puhelin on unitilassa. Voit 
pysäyttää sovelluksen valitsemalla oikeasta yläkulmasta löytyvästä 
valikosta ”Kirjaudu ulos”.

HUOM:

Lämpötilatietojen siirtyminen on varmempaa, jos valitset Android oh-
jelman asetuksista ”Bluetooth varattu IoLiving palvelulle”.

5.2. Lämpötilatietojen katselu ja lämpötilahälytykset

5.2.1. Hetkellinen mittaustulos

Valitse mittauspiste minkä tietoja haluta tarkkailla. Kuvassa oikealla on 
valittuna lämpötila.

Näet viimeisimmän lukeman numerona ja graafisen trendikäyrän mi-
hin suuntaan lämpötila on viimeisin 6 tunnin aikana muuttunut.

Lämpötilan alapuolella on tieto, milloin viimeisin tieto laitteelta on 
tullut. ”Nyt” tarkoittaa että laite on juuri saanut viimeisimmät tiedot 
laitteelta.

”3 min. sitten” tarkoittaa että viimeisin tieto laitteelta on tullut 3 mi-
nuuttia sitten.
Jos viimeisin tieto laitteelta on tullut yli 6 tuntia sitten, hetkellistä läm-
pötilaa ei näytetä.
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5.2.2. Historiatieto

Valitse moduuli jonka mittadataa haluat tarkastella. Voit valita päivä, viikko tai kuukausinäkymän. Alareu-
nassa näkyy suurin sekä pienin lämpötila/kosteus/CO2-arvo kulloinkin valitulta mittajaksolta.

Voit vertailla kahden eri mittapisteen tuloksia valitsemalla ”Vertaa”-alasvetovalikosta toisen moduulin, 
jonka jälkeen molemmat mittakäyrät näkyvät samassa kuvaajassa.

Mikäli laite mittaa kahta eri lämpötilaa tai kosteutta voit vaihtaa kulloinkin näkyvän mittapisteen näkymän 
vasemmassa alareunassa olevasta alasvetovalikosta.

Voit suurentaa näkymää painamalla hiiren napin pohjaan aloituskohdan päällä ja päästämälle napin lope-
tusajankohdan päällä.

Kuva 9. Kahden lämpötilakäyrän vertailu

5.2.3. Kommentin lisääminen

Voit lisätä kommentteja kuvaajaan klikkaamalla hiirellä missä tahansa kuvaajan päällä. Kirjoita kommentti 
ja paina ”Tallenna”. Tallennetut kommentit näkyvät kuvaajan alapuolella. Voit poistaa tai muokata aiem-
min tallennettuja kommentteja myöhemmin.
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Kuva 10. Lämpötilahälytyksen asettaminen

Kun hälytys on tallennettu, saat sähköpostiin ilmoituksen kun mittausarvo ylittää/alittaa asetetun pienim-
män tai suurimman arvon. Web-palvelussa hälytykset näkyvät palvelun etusivulla. Mittalaitelistan ylä-
puolella oleva ikoni kertoo, mikä mitattava data aiheutti hälytyksen. Mittalaitteen nimen vieressä oleva 
kello-ikoni näyttää, mikä laite aiheutti hälytyksen.

Kun valitset hälytyksen tehneen laitteen, näet milloin laite on hälyttänyt viimeisimmän kerran. Voit kui-
tata hälytyksen ja kirjoittaa esim. selityksen, mikä aiheutti hälytyksen. Aikaisemmat hälytykset näkyvät 
kuvaajan alapuolella.

5.3. Hälytykset
Käyttäjä voi asettaa hälytyksiä esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden seuraamisen avuksi. Käyttäjä saa säh-
köpostitse tiedon lämpötilan tai kosteusarvojen ylittäessä tai alittaessa asetetut raja-arvot. Hälytykset 
näkyvät myös palvelussa, josta niitä on helppo analysoida myöhemmin.

Hälytyksen asettaminen:

Mene ”laiteasetukset” sivulle ja valitse laite, mille haluat asettaa hälytyksen. Valitse ”Aseta lämpötilan 
hälytysrajat”. Syötä suurin ja pienin sallittu arvo ja tallenna hälytys valitsemalla ”OK”. Samalla tavalla voit 
asettaa hälytyksen ulkoiselle lämpötilalle, kosteudella ja hiilidioksidille.

Kuva 11. Lämpötilahälytyksen näkyminen palvelussa
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5.3.1. Ajastetut hälytykset

Användaren kan ställa in anpassade tidsinställda larm på vissa dagar.
Tidsinställda larm kan aktiveras genom att avmarkera ”Alltid tillgänglig” från kryssrutan . Välj de vecko-
dagar när du vill att enheten ska svara på larmgränserna och vid behov ange särskilda tider där larmen 
ska övervakas.

5.3.2. Viivästetty hälytys

Käyttäjä voi tarvittaessa asettaa viivästetyn hälytyksen kohteisiin, joissa lämpötila voi hetkellisesti nousta/
laskea ilman että siitä olisi haittaa. Viivästetty hälytys lähetetään vasta kun lämpötila on ollut yhtäjak-
soisesti annetun rajan ylä- tai alapuolella määritellyn ajan verran. Tällä tavalla käyttäjä välttää ns. ”turhat 
hälytykset” esimerkiksi silloin kun pakastimeen lisätään uusia tuotteita.

5.3.3. Hälytyksen poistaminen

Mene laiteasetukset sivulle ja valitse laite, minkä hälytyksen haluat poistaa. Valitse ”poista hälytys”, 
hälytysten asetus näkymässä ja valitse ”OK”.
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5.4. Pikajäähdytys
IoLiving Blast-sensori on tarkoitettu pikajäähdytyksen seurantaan. Kuuman ruoan jäähdytyksen tulee 
tapahtua tietyn ajan puitteissa, jonka jälkeen tuotteet voidaan siirtää jäähdytyslaitteesta tuoteryhmän 
mukaiseen kylmäsäilytykseen.

Pikajäähdytyksen käyttöönotto:

Mene ”laiteasetukset” sivulle ja valitse laite, mille haluat asettaa pikajäähdytyksen. Valitse ”Pikajääh-
dytyksen asetukset”. Syötä lämpötila mikä pitää saavuttaa jotta jäähdytys alkaisi sekä lämpötila, mikä 
tulisi saavuttaa jotta jäähdytys olisi riittävä. Lämpötilarajojen asettamisen jälkeen
aseta jäähdytysprosessin maksimi kestoaika. Tämä tarkoittaa aikaa jonka sisällä lämpötilan tulisi saavuttaa 
asetettu tavoite lämpötila.

Jäähdytys-sensori aloittaa mittaamisen automaattisesti kun asetettu alkamislämpötila saavutetaan. Käyn-
nissä olevat sekä onnistuneet ja epäonnistuneet jäähdytykset näkyvät web-palvelussa seuraavan kuvan 
mukaisesti:

Sinisellä taustalla oleva lämpötilakäyrä tarkoittaa että jäähdytys on käynnissä. Lämpötilan tulisi laskea 
riittävästi sinisen alueen sisällä.

Mikäli lämpötila laskee riittävän alhaalle, voidaan todeta jäähdytyksen onnistuneen. Onnistuneet jäähdy-
tykset näkyvät lämpötilakäyrällä vihreällä
taustalla. Mikäli taas lämpötila ei ehtinyt laskea riittävän nopeasti, muuttuu taustaväri punaiseksi.
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6. Lämpötilanäytteiden ottaminen
Tässä luvussa kerrotaan miten otat käyttöön IoLiving Instant tuotteen lämpötilan mittauksia ja tietokan-
taan tallennusta varten.

IoLiving I tuotteella ei tehdä jatkuvaa lämpötilamittausta vaan sillä otetaan lämpötilanäytteitä. Lämpötila-
näytteitä voidaan ottaa mistä tahansa omavalvonnan tehtävästä missä lämpötilalla on merkitystä kuten 
ruokien lämpötila, kylmävaraston lämpötila, vastaanottotarkastus, jne.

Tuotteen käyttöönottoa varten käyttäjällä tulee olla tili luotuna IoLiving-palveluun sekä ravintolalisenssi. 
Mittalaitteen lisäksi tarvitset IoLiving Sample Android-sovelluksen.

Sovellus löytyy Google Play:sta hakusanalla ”IoLiving Sample”.

6.1. Käyttöönotto
Kirjaudu Ioliving-palveluun käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.

6.2. Tarkastuskohteiden luonti
IoLiving-palvelussa lämpötilatietojen tallennusta varten määritellään:

• Vapaavalintainen laitteen nimi jolla se myöhemmin tunnistetaan
• Mittauskohde jolla kuvataan mitattava kohde esim. lounaslinjasto, vastaanottotarkastus jne.
• Mitattava aine esim. raaka-aine tai ruokalaji

Kirjauduttuasi palveluun, valitse ”Lisää uusi laite” ja anna laitteellesi lempinimi. Kun laite on lisätty valitse 
”Laiteasetukset” ja ”Muokkaa mittauskohteita”.

Sivulla voit luoda uusia mittauskohteita ja tuotteita sekä muokata jo olemassa olevia.

Alla olevassa esimerkissä on luotu mittauskohde nimeltä ”Tarjoilu” sekä lisätty yksi mitattava aine: ”Sa-
laattipöytä”.

Kuva 12. Tarkistuskohteiden luonti

”Min lämpö” tarkoittaa lämpötilan alarajaa jossa salaattipöydän on oltava ja vastaavasti ”Max lämpö” 
tarkoittaa ylärajaa.

Kun kategoriat ja tuotteet on kirjattu, voit aloittaa laitteen käyttämisen.
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6.3. Lämpötilamittauksen tekeminen
Kirjaudu Sample sovellukseen käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.

Edellisessä vaiheessa luomasi tarkastuskohteet näkyvät ruudulla. Mikäli syötit useampia kategorioita tai 
tuotteita, voit vaihtaa niitä painamalla näkyvissä olevaa kategoriaa tai tuotetta.

Laita mittalaite mitattavaan kohteeseen kiinni. Mittalaite käynnistyy automaattisesti ja lähettää lämpötila-
lukeman reaaliajassa Android-sovellukseen tarkasteltavaksi. 
Mittaustulos näkyy harmaan kehyksen sisällä niin kauan kunnes mittaus on valmis. Jos lämpötila on an-
nettujen rajojen välissä, muuttuu kehys lukeman ympärillä vihreäksi. Jos lukema on alle minimirajan, nu-
mero näkyy sinisen kehyksen sisällä. Jos taas yläraja on ylitetty, lämpötila näkyy punaisessa kehyksessä.

Kun mittaustulos on luettu, painetaan ”Tallenna” nappia mittauslukeman alapuolella.

IoLiving I laitteen toiminnasta on huomioitava seuraavaa:

• Kun lämpötila ei muutu (lämpötila on ollut 0,1C tarkkuudella sama 3 minuutin ajan), menee laite uniti-
laan ja puhelin ei näytä mitään lämpötilaa

• Kun piikillä kosketaan mittauskohdetta (eli havaitaan lämpötilan muutos), herää laite toimimaan ja pu-
helin näyttää lämpötilaa

Ruudun alareunassa näkyy myös mitattavan kohteen lämpötila sekä rajat, joiden välissä lämpötilan tulisi 
olla.

Lämpötilanäyte mitataan IoLiving I tuotteella.

Piikillä kosketetaan mitattavaa kohdetta tai työnnetään kohteen 
sisälle (esimerkiksi pihvin sisälämpötila)
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7. Yrityksen asiakirjat
Valitse pääsivulta ”dokumentit”-välilehti jonka jälkeen valitse ”yrityksen asiakirjat”. Voit lisätä linkkejä 
tarpeellisiin asiakirjoihin tai jaettuihin kansioihin. Kirjoita asiakirjan nimi sekä URL-osoite, missä asiakirja 
sijaitsee.

Ainoastaan ylläpitäjä pystyy lisäämään ja muokkaamaan asiakirjojen tietoja. Tavallinen käyttäjä näkee aino-
astaan dokumentin nimen ja pystyy avaamaan sen takana olevan dokumentin.
Tiedostot voivat sijaita esimerkiksi yrityksen palvelimella tai vaikka tiedostonjakopalvelussa.

Tiedostonjakopalveluita:
• Dropbox: https://www.dropbox.com
• Google dogs: https://docs.google.com
• Microsoft onedrive: https://onedrive.live.com
• Apple iCloud: http://www.apple.com/icloud

8. Raporttien talletus ja tulostus
Valitse pääsivulta ”dokumentit”-välilehti jonka jälkeen valitse ”raportit”.

Valitse päivä-, viikko-, tai kuukausiraportti ja raportointi-jakso.

Valitse joko kaikki seurantapisteet (suositeltava) tai vain tietyt seurantapisteet.

Paina ”Luo raportti”. Näytölle tulee listaus poikkeustilanteista, eli kommenteista ja hälytyksistä, kyseisellä 
raportointijaksolla:

Kuva 13. Raportti

Voit tulostaa raportin paperille tai PDF dokumentiksi painamalla ”Tulosta raportti” painiketta.

Huom. raportille ei tulosteta tietoja silloin kun kaikki on kunnossa. Minkä tahansa ajankohdan tietoja voi 
tarkastella jälkikäteen tietokannasta, niitä ei tarvitse arkistoida paperiarkistoon.
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9. Tekninen tuki ja ylläpito

9.1. Teknisen tuen sähköposti ja puhelinnumero
Yrityksen ylläpitäjä (lisenssin aktivoinut käyttäjä) voi määrittää erikseen teknisen tuen sähköpostin sekä 
puhelinnumeron tekstiviestien lähetykseen, jota palvelu käyttää lähettäessään tietoja mahdollisista on-
gelmatilanteista.

Kirjaudu palveluun käyttäjätunnuksellasi. Mene ”käyttäjätili” sivulle ja valitse ”yrityslisenssi”. Mikäli 
olet jo asettanut teknisen tuen sähköpostin tai puhelimen, näet sen tältä sivulta. Voit lisätä osoitteen/
numeron tai muokata sitä valitsemalla ”muokkaa tietoja”. Mikäli osoite/numero ei ole vielä käytössä 
palvelussa, se tulee vahvistaa valitsemalla ”vahvista sähköpostiosoite” tai ”varmenna tämä numero”.
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9.2. Puhelimen toiminnan varmistus
Teknisen tuen sähköpostiin ja puhelimeen on mahdollista saada tieto mikäli puhelin tai tabletti ei jostain 
syystä lähetä palvelimelle tietoja. Mene ”käyttäjätili” sivulle ja valitse ”puhelimen tiedot”. Sivulla näyt 
perustiedot puhelimestasi kuten merkin, mallin sekä mikä Android-versio laitteeseen on asennettu. Lisäk-
si näet IoLiving-ohjelman ohjelmistoversion sekä ilmoitukset mahdollisista päivityksistä ja tiedon milloin 
viimeisin yhteys puhelimen ja palvelimen välille on muodostettu.

Jos tilille on määritelty teknisen tuen sähköposti/puhelinnumero, voit valita laitteet joista haluat mahdol-
lisista ongelmatilanteista ilmoitukset sähköpostiin tai SMS-viestinä puhelimeen. Jos laitteessa on liian 
vanha ohjelmistoversio, et voi vastaanottaa ilmoituksia, ennen kuin ohjelmisto on päivitetty (katso 8.3 
Puhelimen ohjelmiston päivitys).

Kuva 14. Puhelimen tiedot

Mikäli ”haluan ilmoituksen jos laite ei toimi” tai ”haluan ilmoituksen jos akun virta on vähissä” on 
valittuna, palvelin lähettää teknisen tuen sähköpostiin ilmoituksen kun valitun laitteen tiedonsiirrossa on 
ongelmia tai laitteen akun virta on vähissä.

9.3. Puhelimen ohjelmiston päivitys
Mikäli automaattinen päivitys on kytketty pois päältä, voit päivittää Ioliving ohjelmiston suoraan Google 
Playn kautta.

1. Avaa Google Play sovellus puhelimesta tai tabletista
2. Etsi sovellus hakusanalla ”ioliving”
3. Asenna sovellus
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9.4. Apusovelluksia vian määritykseen
Tekninen tukihenkilö voi tutkia IoLiving laitteiden toimintaa kahdella Android sovelluksella:

9.4.1. nRF Master Control Panel

Tämä on Bluetooth chip valmistajan, Nordic Semiconductorin, tekemä sovellus minkä tahansa Bluetooth 
Smart laitteen testaamiseen. Sovellus on ladattavissa

Google Play Storesta. Sovelluksella on helppo testata esimerkiksi Bluetooth radiosignaalin kantamaa. 
IoLiving laitteiden toiminta edellyttää tyypillisesti vähintään -95dBm signaalin voimakkuutta, mutta yksit-
täiset lukemat vastaanotetaan jopa -100dBm:n signaalista. nRF Master Control Panelilla voidaan myös 
luoda Bluetooth yhteys laitteeseen ja lukea sieltä perustietoja, kuten SW ja HW versiotunnukset sekä 
pariston taso.

9.4.2. IoLiving Mini

Tämä sovellus on ladattavissa nettiosoitteesta www.ioliving.com/ioliving-download-center. Puhelimen 
tietoturva-asetuksissa on aktivoitava ”salli tuntemattomista lähteistä tulevien sovellusten asentaminen”.

Tämä on yksinkertainen ”Bluetooth scanner”, joka näyttää kaikki lähistöllä olevat IoLiving laitteet sekä nii-
den signaalinvoimakkuudet. Täppäämällä laitetta avautuu näkymä kyseisen laitteelta saatuun viimeiseen 
signaalin. Nähdään siis senhetkiset mittausarvot.

IoLiving Mini sovellus ei siirrä tietoja nettipalvelimella. Siellä ei myöskään voi ottaa Bluetooth yhteyttä 
laitteeseen.

.
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