Intervencije.net
Navodila za uporabo programa FireAlert
Različica programa FireAlert: 1.7

FireAlert je aplikacija za mobilne telefone, ki temeljijo na operacijskem sistemu Android.
Skupaj s sistemom Intervencije.net omogoča, da se vaš telefon obnaša kot pozivnik. Je
odlična aplikacija za člane intervencijskih skupin, kot so: gasilci, gorska reševalna služba,
nujna medicinska pomoč, civilna zaščita...

Sistem Intervencije.net in aplikacija FireAlert se uporabljata le kot dopolnilni sistem
in nikakor ne nadomešča sistema pozivnikov!

Imetniki pozivnikov so dolžni pozivnike uporabljati!

Avtor: Aldia, d.o.o.
Ljubljana, februar 2013

Navodila za aplikacijo FireAlert

Funkcije aplikacije FireAlert
-

Prikaže »Pop-up« sporočilo,
uporaba lastnih zvokov,
nastavitev glasnosti za vsak sprožilec,
na zahtevo se zvok predvaja tudi, ko je telefon nastavljen na tiho delovanje,
shranjevanje sporočil,
vklop telefona iz spanja (Sleep mode),
označevanje SMS sporočil z različnimi barvami.

Zahteve
-

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android, različica 2.1 ali novejši,
1MB prostora.

Kako do aplikacije
Aplikacijo najdete v spletni trgovini Google Play. V iskalnik trgovine vpišite Firealert in dobili boste
dva zadetka. Kliknite na zadetek FireAlert. FireAlert2 je novejša različica, ki pa jo trenutno še ne
priporočamo za uporabo, dokler ne bo popolnoma stabilna.

Namestite aplikacijo. Priporočamo tudi, da dovolite samodejno posodablanje.
Aplikacija je brezplačna!
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Nastavitve aplikacije
Zaženite aplikacijo in pritisite tipko za nastavitve. Odprl se
vam bo meni v katerem izberite »Settings«

V naslednjem oknu izberite »Trigger settings«, kjer boste
imeli možnost nastaviti 5 različnih prožilnikov, v vsakem od
teh pa naslednje nastavitve:
- besedilo, ki bo sprožilo nastavljen zvok (piskanje),
- lokacijo kjer se besedilo pojavi: pošiljatelj ali
besedilo,
- naziv prožilnika,
- zvok (pisk), ki ga bo telefon predvajal ob zaznanem
vpisanem besedilu,
- jakost zvoka,
- trajanje zvoka,
- način vibriranja.
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Nastavitev posameznega prožilnika (Trigger).
Izberite prožilnik (v našem primeru Trigger 1).

 Naslednje nastavitve so zelo pomembne za pravilno delovanje aplikacije!
»Trigger text« je besedilo, ki bo sprožilo zvok, katerega boste nastavili v nadaljevanju. Besedilo, ki ga
boste vpisali pod nastvitev »Trigger text« mora biti naslednje: --Posilja: ReCO-112
Pomembno: med dvopičjem in črko R je presledek!
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Naslednja nastavitev prožilnika je »Search«, ki določa kje se mora besedilo, katerega ste ravnokar
vpisali pojaviti: v besedilu ali v pošiljatelju. Priporočamo, da izberete »Sender & Message«.

Nastavite zvok alarma (Notification sound) in jakost zvoka (Volume), ki se bo sprožil ob vpisanem
besedilu:
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Omogočite, da se prižge zaslon, ko je sprožen alarm »Enable screen on«. Kljukica mora biti prisotna,
tako kot na spodnji sliki. Opcijo »Dim screen« izključite.

Določite čas trajanja zvoka (piska)
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Zaključek
Preveden citat iz spletne strani http://www.b4exit.de: »FireAlert je brezplačana aplikacija narejena
za reševanje življenj in premoženja. FireAlert aplikacijo razvijam v prostem času. V kolikor uporabljate
aplikacijo FireAlert vas prosim, da mi jo pomagate izboljšati. Napišite svoje ideje in bodite del razvoja.
Zaradi večinoma zelo dobrih povratnih informacij je v razvoju že nova različica, ki vključuje vse vaše
ideje«
Sven Hörnchen

Aplikacijo FireAlert je izdelal :
Sven Hörnchen
Goldfuß 14
53937 Schleiden
Deutschland
E-pošta:
info@b4exit.de
Spletna stran: http://www.b4exit.de/

Portal Intervencije.net je izdelalo podjetje:
Aldia, d.o.o., informacijske storitve
Pot za Brdom 100
1000 Ljubljana
Tel:
01 515 00 32
Faks: 01 515 00 34
E-pošta:
info@intervencije.net
Spletna stran: https://www.intervencije.net

Sistem Intervencije.net skupaj z vsemi moduli, vključno z obliko, vsebino in idejnimi
rešitvami, je last podjetja Aldia, d.o.o. Dodatno so zaščiteni vsi poslovni znaki podjetja ali
produktov in uporabljeni logotipi.
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