Clopote comandate prin telefon cu sistem de operare Android
Scurta prezentare
Sistemul de clopote comandate prin sms foloseste cea mai
eficienta modalitate de activare, acestea putand fi activate de la
orice distanta, prin intermediul propriului telefon.
Comparativ cu sistemele cu telecomanda ce pot fi activate
de la maximum cativa kilometri, sau a sistemelor comandate prin
internet, care nu e prezent oriunde, sistemul prin sms este cel mai
ieftin, putand fi folosit oriunde este semnal de telefonie.
Cu costuri de intretinere de aproximativ 20 lei anual,
sistemul foloseste o cartela sim cu numar prin intermediul careia
primeste semnale de la unul sau mai multi utilizatori.
Sistemul foloseste doua aplicatii: una pentru receptia
comenzii de clopot si alta, pentru comanda, care se instaleaza pe
telefonul utilizatorilor.
Instalarea programului in telefon
Programul Telecomanda Clopote va fi livrat prin
mesagerie sau email. Nu poate fi descarcat de pe site din
motive de protectie a dreptului de folosire. La instalarea
acestuia trebuie sa ii permiteti drepturi de stocare in telefon si
de trimitere SMS. Aplicatia este programata de noi si nu
contine reclame sau subrutine ascunse. In aceasta aplicatie
puteti activa rapid 24 din cele aproximativ 70 existente in
aparat.
La prima folosire sunati pe numarul tabletei pentru ca
sistemul sa va memoreze telefonul. Aceasta operatiune este
necesara pentru a va anunta prin sms cu 7 zile inainte de
expirarea cartelei, pentru a o reincarca cu cel putin 2 euro.
Daca intampinati probleme la reincarcare, contactati-ne. Apoi
introduceti numarul de telefon al sim-ului din tableta
clopotului, in campul de jos al aplicatiei „APASA LUNG
PENTRU SETARI”. Tineti apasat o secunda pentru ca
programul sa deschida o alta fereastra. Suplimentar, puteti seta
alte 4 clopote pe care le veti folosi de pe telefon (ex. in cazul in
care inregistrati clopotele dvs).
Dupa ce ati introdus numarul cartelei SIM, (daca este
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cazul, introduceti cu MARE ATENTIE numele clopotelor suplimentare stabilite cu unul din
reprezentantii firmei, verificand daca sunt scrise corect), apoi tineti apasat o secunda pe
butonul APASA LUNG PENTRU A SALVA pentru ca programul sa memoreze aceste setari.
Recomandam ca dupa configurarea clopotelor suplimentare sa faceti un screenshot al
ferestrei cu aceste nume pentru ca in cazul unei modificari accidentale sa puteti le rescrie cu
usurinta.
Cele 24 de clopote activate prin telefon pot fi regasite si in aplicatia CUSTOM
SOUNDBOARD existenta in tableta.
Acestea pot fi consultate si pe site-ul nostru, sonorizaribiserici.ro/clopote












NOTA:
- Dupa configurarea numarului sau a clopotelor probati
noile schimbari.
- Nu va grabiti sa activati clopotele daca nu pornesc
imediat. Uneori mesajele sunt trimise sau receptionate
cu intarzieri de cateva secunde. Activarea repetata a mai
multor clopote va face ca acestea sa se auda simultan.
-Verificati data si ora tabletei. Clopotele activate prin
telefon ruleaza doar in intervalul orar 7.00-22.00 pentru
a preveni activarea accidentala pe timpul noptii.
Nu divulgati numarul de telefon al tabletei cu clopotele sau
comenzile de activare unor persoane neautorizate, pentru a
evita pornirea “in gluma” a acestora.
Nu lasati telefonul la indemana copiilor
Limitarea tehnica cunoscuta a sistemului este ca odata comandat un clopot
acesta nu poate fi oprit pe durata acestuia. Este disponibila doar activarea
modului silentios, prin apasarea butonului Sunet Oprit din aplicatie, estimand
durata clopotelor comandate, apoi cand sunetul ce ruleaza in fundal s-a oprit
puteti activa un nou clopot.
Activarea unui nou clopot dezactiveaza modul silentios. Activarea simultana a doua clopote
face sa se auda ambele in acelasi timp.
Daca un buton de comanda suplimentar nu functioneaza corect sau deloc verificati
corectitudinea textului care comanda clopotul. Acesta trebuie sa corespunda intocmai celui din
tableta receptor. Verificati sa nu fi lasat vreun spatiu inainte sau dupa, vreun spatiu sau caracter
in plus intr-unul dintre numele butoanelor. Verificati sa nu fi introdus textul cu diacritice,
ă,î,ş,ţ,â. Caracterele mari sau mici nu conteaza, programul nu face diferenta.
Sistemul dispune de program de asistenta la distanta prin internet (Host - Teamviewer prezent
in aplicaţii) prin care putem interveni pentru diferite remedieri, adaugari de clopote, muzica sau
alte modificari. Pentru aceasta trebuie ca tableta sa aiba conexiune la internet ori prin wifi, ori
activand conexiunea de date a cartelei ori prin Hotspot de pe telefonul dvs.
REINCARCATI CARTELA DIGI accesand linkul https://www.digi.ro/recharge,
completand numarul cartelei, email-ul dvs sau unul la intamplare si valoarea de 2 euro, apoi
platiti cu cardul. Reactivati optiunea Diva, apeland de pe tableta *110# apoi apel, optiuni, Diva
– 3 luni si confirmati). Pentru cartelele de la alti operatori, consultati manualul acestora.
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