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GUIA D’AJUDA - CONFIGURACIÓ IFTTT
¿Com rebre un SMS quan el nivel de pila es baix?

REQUERIMENTS NECESSARIS
iPhone 5 (o anterior) • Audiòfon Oticon OPN • Aplicació Oticon ON • Compte
Oticon On Activada • Compte IFTTT Activada

PRIMERS PASSOS
Com configurar el dispositiu iPhone:
- Accedir a l’App Store.
- Buscar l’aplicació Oticon On i l’apartat d’aplicacions i cliqueu sobre l’icona.
- Descarregar l’aplicació i instal·lar-la al telèfon.
- Obrir l’aplicació Oticon ON, seguir les instruccions per crear una nova compte Oticon ON.

Com crear una compte IFTTT:
- Anar a la pàgina web: www.ifttt.com
- Pressionar l’opció “Sign up” a la cantonada superior de la dreta.
- Al següent pas, omplir les dades requerides i pressionar “Create account”.
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Com crear les receptes de IFTTT:
1.

Accedir a la pàgina www.ifttt.com, amb les dades d’accés del nou compte i clicar a
“My Recipes” a la part superior de la barra de navegació, i tot seguit a “Create a Recipe”.

2. Clicar sobre la paraula “this”.

3. En el cercador buscar “Oticon”, i escollir la opció “Oticon ON”.

4. Clicar l’opció “Connect”, accedir al compte Oticon ON i clicar sobre “Continue to the next
step”.
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5. Clicar l’opció “Battery in low” en la pantalla Trigger (detonant).

6. Clicar l’opció “Create trigger”.

7. Clicar sobre el text blau “that”.

8. Escriure al cercador “sms” i escollir l’icona “SMS”.
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9. Clicar sobre “Connect”. A la finestra que apareixerà, seguir el procés de registre i pressionar sobre “Continue to the next step”.

10. Clicar sobre l’acció “Send me an SMS”.

11. En el quadre de text que apareixerà es podrà posar el text que mostrarà el sms al enviar-lo. Es pot establir el percentatge de bateria o altre informació sobre l’audiòfon marcant
les opcions corresponents. Una vegada enllestit, clicar sobre “Create Action”.

12. Finalment clicar sobre “Create Recipe” per crear i activar la recepta que enviarà un sms
quan la pila dels audiòfons estigui baixa de càrrega.

