PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANAL

KRATKA NAVODILA ZA NASTAVITVE PROŽENJA ALARMA NA APLIKACIJI FIREALERT 2
Aplikacija FireAlert 2 se uporablja kot dopolnilni sistem in nikakor ne nadomešča pozivnikov. Navodila veljajo samo
za uporabnike Android pametnih telefonov in tista društva oz. gasilske zveze, ki imajo SMS pozivnik povezan z
Regijskim centrom za obveščanje (RECO) oz. št. 112.
Aplikacija je povsem brezplačna in brez oglasov. Aplikacijo FireAlert 2 si lahko naložite preko aplikacije Google Play
(povezava do spletne strani aplikacije). Aplikacija je od verzije 2.2.6 tudi poslovenjena.
Predhodno moramo na telefon shraniti melodijo za zvonjenje oz. za alarmiranje. Na naši spletni strani smo vam
pripravili zvonjenje pozivnika Swissphone DE506 in si jo lahko povsem brezplačno naložite na vaš telefon. Melodijo je
potrebno shraniti v mapo media/audio/ringtones/na SD kartico. V kolikor nimate te mape, jo ustvarite.

Po namestitvi aplikacije je potrebno najprej dodati in nastaviti sprožilec (triggersettings).
Kot vrsta sprožilca, izberemo »sporočilo SMS/MMS/Email«.

Prvi zavihek:
Pod ime sprožilca vpišemo poljuben tekst.
Obkljukamo možnost »Omogočeno«, tako bo sprožilec aktiviran.
Če želimo, da se nam dogodki (pozivi) shranijo označimo možnost »Shrani dogodek«.

Vpišemo GSM številko pošiljatelja v obliki +386 51 629 112. Številka GSM velja samo za
društva članice GZ Goriške.

Izvzeto proženje:
Če želimo izvzeti proženje alarma, v primeru testiranja pozivnikov in raznih vaj, je
potrebno dodati besede pod »Sprožilec ne upošteva« (Trigger Exclude). Besede morajo
biti ločene s presledkom, kot je navedeno spodaj:
*vaje*; *vaje*; *test*
Pogoji iskanja: IN (And)
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Drugi zavihek »Zvok«:
izberemo poljubno melodijo ali zvok, glasnost, vibriranje in trajanje zvoka in vibriranja.
Priporočamo, da nastavite čas zvonjenja in vibriranja (2-3 minute), v kolikor ne bi potrdili
oz. sprejeli pojavnega sporočila poziva.

Tretji zavihek:
Izbiramo lahko na kakšen način se nam bo prikazalo sporočilo (okence ali cel zaslon).

Na koncu nastavljanja še shranimo.
Program ima še veliko drugih nastavitev, ki jih lahko poljubno nastavljamo.
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