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1. Pentru a accesa meniul unde se definesc canalele de comunicare mesaje de alerta RO-Alert se va
urma calea in meniu: Meniu/Mesaj/Difuzare mesaj/Optiuni/Setari.

2. Aici se va bifa casuta Pornit/Oprit astfel incat bifa verde sa fie in casuta. Aceasta actiune va
activa receptia de mesaje RO-Alert pe telefonul dvs CAT B30.

3. Apoi se va continua cu definirea manuala a canalelor: se acceseaza submeniu Setare Canal, se
apasa butonul Adaugare canal, operatiune care se va repeta pentru cele 4 canale de comunicare
alerte RO Alert (deoarece telefonul suporta doar canale cu 3 digiti de tipul 91x alertele
Prezidentiale si Extreme vor fi receptionate impreuna pe canalul 919).

4. Adaugare canal – se va completa canalul de comunicare 919 apoi se va completa numele
canalului Extreme si se apasa butonul Salvare. Dupa aceasta actiune in lista de canale de
comunicare va aparea canalul denumit Extreme cu bifa verde in casuta insemnand ca acel canal
este activ si vor fi receptionate alertele emise de catre sistemul RO-Alert.

5. Operatiunea de la punctul 4 se va repeta pentru a adauga si urmatoarele canale:

canal 918 cu nume Severe
canal 917 cu nume Amber
Canal 916 cu nume Exercitiu
Astfel incat la final in Lista de canale sa apara urmatoarele 4 canale ca in poza de mai jos.

Daca la un moment dat nu mai doriti sa receptionati alerte de la serviciul de alertare a populatiei ROAlert este de ajuns sa accesati meniul telefonului dvs CAT B30 si sa dezactivati bifa din dreptul canalului
pe care doriti sa il inchideti. Din acest moment nu veti mai receptiona alertele pe respectivul canal
dezactivat.
Nota: atentie ca modelul CAT B30 nu suporta receptia alertelor de tip RO-Alert in regim CMAS (adica pe
canalele cu 4 digiti, ci doar CB, pe canalele cu 3 digiti de tipul 919).

