Tips om uw smartphone te optimaliseren voor AgroAlarm
In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:
1. Het GSM bereik van uw smartphone verbeteren
2. Snel en eenvoudig de ingangen van uw alarmmelder raadplegen

1. Het GSM bereik van uw smartphone verbeteren
Mist u regelmatig alarmberichten waardoor de volgende in rij wordt gealarmeerd of de meldcentrale contact opneemt terwijl u toch gewoon bereikbaar bent?
Dit kan veroorzaakt worden door onvoldoende bereik van uw smartphone. Het is een algemeen feit dat smartphones standaard een minder bereik bezitten
dan de oude GSM telefoon. U kunt dit eenvoudig verhelpen.

Door de smartphone op GSM only of 2G in te stellen verbetert u het bereik. Alle functies blijven gewoon behouden. Met deze instelling geeft u alleen voorrang
aan telefoonoproepen en SMS berichten en is uw internet verbinding minder snel. Zeker wanneer u uw smartphone gebruikt voor ontvangst van alarmering is
het verstandig voor deze instelling te kiezen. Bovendien is uw batterij met deze instelling minder snel leeg.

Instelling op Samsung Galaxy S4: instelling, meer netwerken, mobiele netwerken, netwerkmodus

Voor andere toestellen kan deze instelling op een vergelijkbare wijze worden ingesteld.
In plaats van GSM only wordt ook wel de term 2G gehanteerd.

2. Snel en eenvoudig de ingangen van uw alarmmelder raadplegen
Zet uw ingangregistratiekaart op het hoofdscherm van uw smartphone.
In deze handleiding leest u hoe u de ingangregistratiekaart met de verwijzing naar de alarmingangen, noodnummers en alarmverklaring met een
snelkoppeling op het hoofdscherm van uw smartphone plaatst.

Het startscherm met de
snelkoppeling naar de
ingangregistratiekaart.

Via de snelkoppeling krijg je direct het
beeld als getoond. Hierop vind je in één
overzicht al de benodigde informatie.

Handleiding voor het installeren van een snelkoppeling van de ingangregistratiekaart op het hoofdscherm van uw Android smartphone.
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Download uit de Play Store:
ES File Explorer File Manager
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Open de mail met de registratiekaart.
Open de bijlage en kies voor download

3

Open de ES File explorer
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Open het tabblad Downloaden door op de 3 streepjes links
op het scherm te klikken en vervolgens op downloaden.
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Zoek in het overzicht het word document van de
ingangregistratiekaart. Selecteer het document door deze
ingedrukt te houden (1) en kies vervolgens voor de 3
puntjes rechts van het scherm(2).
Kies vervolgens voor “Toevoegen aan startscherm” (3)
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