
Sintal Alarm, aplikacija za spremljanje stanja in dogodkov na alarmnih centralah 23.8.22       

Delovanje aplikacije: 
1. Aplikacija pošilja potisna obvestila vsakokrat, ko se na centrali naročnikovega objekta zgodi nov dogodek 

(vklop, izklop, alarm itd.) 
2. V času, ko je na mobilni napravi prekinjena možnost prenosa podatkov, uporaba aplikacije ni mogoča. Ob 

ponovni vzpostavitvi prenosa podatkov aplikacija pošlje potisna obvestila o dogodkih, ki so se zgodili v času 
onemogočenega prenosa. 

3. (iOS) Za delovanje aplikacije morate imeti zanjo omogočena potisna obvestila. Potisna obvestila omogočite 
v nastavitvah telefona (Settings) – pod 'Notifications' na seznamu poiščite Sintal Alarm in vklopite 'Allow 
Notifications'. Za optimalno delovanje potisnih obvestil priporočamo, da na napravi nimate vklopljenega 
varčevanja baterije Low Power Mode ter da imate za aplikacijo omogočeno osveževanje v ozadju 
Background App Refresh. 

4. (Android) Za optimalno delovanje potisnih obvestil priporočamo, da na napravi ni vklopljeno varčevanje 
baterije ter da aplikacije ni na seznamu aplikacij, katerim je onemogočeno delovanje v ozadju. 

 
Seznam objektov, sektorjev in obvestil 
1. Po seznamu objektov, sektorjev, obvestil in dogodkov lahko iščemo s pritiskom na ikono lupa zgoraj desno. 
2. Obvestila in dogodke lahko filtriramo po skupinah dogodkov (alarmi, vklopi in izklopi, premostitve, drugi 

dogodki) s pritiskom na ikono tri pike navpično zgoraj desno. 
3. Neprebrana obvestila so označena z rdečo piko. Obvestilo označimo kot prebrano tako, da nanj 

pritisnemo. Vsa obvestila označimo kot prebrana tako, da na seznamu obvestil pritisnemo ikono tri pike 
navpično zgoraj desno in izberemo 'Označi vse kot prebrano'. 

 
Stanje objektov in sektorjev: 
1. Sektorji so na seznamu obarvani glede na stanje alarmnih central. V primeru, da je alarmna centrala 

vklopljena, je sektor obarvan z rdečo barvo. V primeru, da je alarmna centrala izklopljena, je sektor obarvan z 
zeleno barvo. V primeru, da je na alarmni centrali premoščena cona, je sektor obarvan z modro barvo. 

2. Objekti so na seznamu obarvani glede na stanje njihovih sektorjev. Zeleno obarvan objekt pomeni, da so 
vsi njegovi sektorji izklopljeni. Rumeno obarvan objekt pomeni, da so nekateri njegovi sektorji vklopljeni, 
nekateri pa izklopljeni. Rdeče obarvan objekt pomeni, da so vsi njegovi sektorji vklopljeni. Modro obarvan 
objekt pomeni, da je na objektu vsaj en premoščen sektor. 

 
Preimenovanje objektov: 
1. S seznama objektov izberemo objekt. 
2. V zgornjem desnem kotu pritisnemo na ikono svinčnik. 
3. Pojavi se pojavno okno, v katerega vpišemo novo ime objekta in pritisnemo 'Spremeni naziv'. 
4. Če želimo ponastaviti naziv objekta na prvoten naziv, v pojavnem oknu pritisnemo 'Ponastavi'. 
 
Nastavitve sektorjev: 
1. S seznama sektorjev izberemo sektor. 
2. Izberemo zavihek 'Nastavitve'. 
3. Preimenovanje sektorja: 

a. Pod razdelkom 'Naziv sektorja' pritisnemo na naziv sektorja. 
b. (Android) Pojavi se pojavno okno, v katerega vpišemo novo ime sektorja in pritisnemo 'Spremeni 

naziv'. Če želimo ponastaviti naziv sektorja na prvoten naziv, v pojavnem oknu pritisnemo 'Ponastavi'. 
c. (iOS) Vpišemo novo ime sektorja in na tipkovnici pritisnemo 'return'. Če želimo ponastaviti naziv 

sektorja na prvoten naziv, pritisnemo na gumb 'Ponastavi' ob nazivu sektorja. 
4. Vklop in izklop obvestil: 

Pod razdelkom 'Obvestila' lahko vklopimo ali izklopimo obveščanje o alarmih ali vklopih in izklopih. 
Zahtevek za spremembo se pošlje na VNC. Spremembe so uveljavljene, ko VNC obdela zahtevek. 

5. Upoštevanje sektorja pri stanju objekta: 
Če želimo, da se stanje posameznega sektorja ne upošteva pri stanju celotnega objekta, lahko to izklopimo 
pod 'Upoštevanje sektorja pri stanju objekta '.  


