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1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE 

Mobilná aplikácia pre využívanie služby Push 2 Talk  dostupná pre operačné systémy Android a IOS. 

 Android 

Pre inštaláciu aplikácie služby je potrebné v aplikácii Google Play vyhľadať aplikáciu LINX PTT, ktorú je potrebné 

nainštalovať do smartfónu. 

IOS 

Pre inštaláciu aplikácie služby je potrebné v aplikácii Apple Store vyhľadať aplikáciu LINX PTT, ktorú je potrebné 

nainštalovať do smartfónu. 

2. PRIHLÁSENIE DO APLIKÁCIE 

Po nainštalovaní aplikácie do smartfónu je potrebné samotnú aplikáciu spustiť. Do otvorenej aplikácie je 
potrebné vložiť meno a heslo, ktoré vám bolo doručené v aktivačnom e-maily k službe.  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safemobile.linx
https://apps.apple.com/sk/app/linx-ptt/id1448018810?l
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3. OVLÁDANIE APLIKÁCIE 

Po prihlásení sa aplikácia aktivuje a je pripravená na používanie, čo je prezentované stavom Nečinný.  

 
 

3.1 Hlasový hovor 

3.1.1 Privátny / skupinový hovor (hlasová správa) 

Privátny hovor / Skupinový hovor je hlasový hovor, ktorým sa spájate s volaným alebo s celou skupinou. 

Pre výber hlasovej správy stlačte „Privátny hovor “ alebo „Skupinový hovor“. Následne v riadku nižšie vyberte 

zo zoznamu osobu / skupinu, pre zostavenie hovoru. 
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Pre zostavenie hovoru stlačte ikonu mikrofónu a hovorte. Aktívny stav posielania správy je zobrazený zelenou 
ikonou mikrofónu a názvom stavu Prebieha. 
Hlasový hovor je online prenášaný volanému, pričom môže daný hovor len počúvať a nemôže v prenose hovoru 
odpovedať. Odpovedať môže volaný až po skončení pôvodného prenosu hovoru (rovnako ako pri vysielačkách)     

 

3.2 Textové správy 

Aplikácia umožňuje posielať textové správy jednotlivcom alebo celej skupine. Po stlačení tlačidla 
„Správy“ je potrebné vybrať príjemcu správy zo zoznamu a to stlačením ikony         v pravom rohu.

 



 

Služba PUSH 2 TALK 

3.3 Výstrahy 

Položka „Výstrahy“ obsahuje zoznam všetkých pohotovostných výstrah, ktoré boli odoslané z daného 
telefónu. Výstrahy sa odosielajú stlačením Oranžovej ikony s výkričníkom.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4 CYRN 

Funkcionalita CYRN je pohotovostné tlačidlo, po ktorého stlačení a podržaní sa ozve z telefónu výstražný zvuk 
a do 5 sekúnd sa odošle upozornenie do aplikácie Dispečer a odošle sa SMS správa na 3 vopred definované 
telefónne čísla. SMS správa obsahuje preddefinovaný text a GPS pozíciu, kde bol CYRN spustený.  
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3.5 História hovorov 

Aplikácia zabezpečuje uchovávanie kompletnej hlasovej komunikácie, uskutočnenej z daného 
telefónu. V zozname hovorov je možné stlačením tlačidla “Play“ prehrať zvolenú hlasovú správu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Naživo (GPS poloha užívateľa) 

Sledovanie polohy a pohybu členov skupiny je možné cez položku Naživo. Na Google mapách je možné sledovať 
všetkých členov skupiny, ktorí patria do rovnakej zobrazovacej skupiny. 
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4. NASTAVENIA 
Jazyk Voľba jazyka aplikácie. 

Spustiť pri štarte Nastavenie, či sa aplikácia má automaticky spustiť tri štarte telefónu. 

Externé príslušenstvo 
Umožňuje kalibrovať externé tlačidlá pre použitie s LINXom – PTT 
tlačidlo, tlačidlo pre výstrahy, zároveň umožňuje otestovať 
kalibrované tlačidlá alebo ich tiež vymazať. 

CYRN 
Funkcionalita umožňuje okamžité zaslanie výstražného oznámenia 
dispečerovi a súčasne odošle SMS správy na 3 vopred definované 
telefónne čísla. 

Personálne informácie 
Umožňuje zadať meno, priezvisko a telefónne číslo pre nastavenie 
funkcionality CYRN a tieto údaje sa taktiež zobrazia v odoslanej CYRN 
SMS.  

Kontakty 
Umožňuje definovať 3 núdzové telefónne čísla, na ktoré sa posiela 
SMS správa pri stlačení tlačidla CYRN.  

Správa 

Definuje text núdzovej SMS správy, ktorá je odoslaná na núdzové 
kontakty. Nastavenie umožňuje, či  správu posielať ako klasickú SMS 
cez službu mobilného operátora alebo cez službu tretej strany - 
internetovú SMS bránu (čiže sa SMS pošle cez internet) 

Tracker 

Tracker mód zabezpečuje, že telefón bude vibrovať alebo prehrávať 
zvuk upozornenia pokiaľ  bude CYRN mimo dosah. Treba sa uistiť, že 
telefón nie je v tichom režime. CYRN bude pípať ak nie je v tichom 
móde.  

Spravovať zariadenie 
Nastavenie slúži na spravovanie hardvéru CYRN panic button – pre 
jeho spárovanie a prípadne vymazanie zo zoznamu spárovaných 
zariadení. 

Pokročilé nastavenia 
Nastavenia pre upozornenia pre tichý mód. Umožňuje nastaviť vlastné 
zvuky upozornení a pravidlá pre nastavenie tichého módu – 
nastavenia sa vzťahujú len pre CYRN 

Vynútiť TCP spojenie pre audio 

Použitie TCP pripojenia namiesto UDP pre hlasové služby. Táto 
možnosť môže pomôcť pri problémoch so sieťou. Zároveň na 
niektorých zabezpečených sieťach (napr. interné firemné a podnikové 
siete, môže byť toto TCP spojenie pre LINX blokované a teda nemusí 
fungovať). 

Upozornenie na nedostupnosť 
služieb 

Prehrávanie zvukových upozornení, ak server nie je dostupný. 

Upozornenie na výstrahy udalosti 
Prehrávanie zvukových upozornení pri prekročení rýchlosti, prekročení 
stanovených hraníc pohybu a orientačných bodov. 

Zvukové upozornenie na hovor Zvukové upozornenie na prichádzajúcich hlasový hovor. 

Vibrovať pri PTT hovore 
Vibrovanie pri zmenách stavov (končí , prebieha) pri používaní 
hlasového hovoru. 

Upozornenie na nové správy Oznámenie prijatia novej textovej správy. 

Vibrovať pri novej správe Vibrovanie pri prijatí novej textovej správy. 

Oznámenie o vytvorení Ad-Hoc 
Oznámenie ak je užívateľ zaradený do novej skupiny vytvorenej 
dispečerom. 

Zmena skupiny Upozornenie pri zmene pôvodnej skupiny, ktorej bol užívateľ členom. 

Prijatá textová správa Upozornenie na prijatú textovú správu. 

Geofence upozornenia 
Zvukové oznámenie pri vstupe alebo výstupe do definovaných hraníc 
pohybu užívateľa. 

Landmark upozornenia Zvukové oznámenie pri priblížení / vzdialení od orientačného bodu. 

Upozornenie na rýchlosť Zvukové oznámenie pri prekročení rýchlosti. 

Mandown alarm Pri naklonení telefónu pod stanovenú úroveň  sa ozve výstražný tón.  

Osamelý pracovník upozornenia 

Funkcionalita nastaví čas, po ktorom sa priradenému užívateľovi 
zobrazí notifikácia, ktorú má potvrdiť do určitého času, stlačením na 
displeji alebo externým tlačidlom a tým sa potvrdí, že je pri vedomí a v 
poriadku 

Automatické potvrdenie 
osamelého pracovníka 

Potvrdenie upozornenia na osamelého pracovníka tlačidlom na 
telefóne. 

 


