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1 Uvod 

 
Dokument predstavlja uporabniška navodila za aplikacijo OgrankoBridge. Aplikacija 
je namenjena uporabi na mobilnih telefonih ali tablicah z operacijskim sistemom 
Android in iOS. Osnovna naloga aplikacije je občasen prenos podatkov iz »Bokashi 
Organko Smart Button« na spletni strežnik (portal GreenRoom). 
 
Uporaba je enostavna in do največje možne mere avtomatizirana. 
 
 
 

2 Namestitev aplikacije 

 
Aplikacijo se na napravo načeloma namesti iz ustrezne trgovine, lahko pa tudi 
ročno, neposredno s spletne strani ali iz računalnika. Trenutno je namestitev na iOS 
napravo možna le neposredno s spletne strani. 
 

2.1 Android 

 
V trgovini Google Play poiščemo aplikacijo ali pa v spletnem brskalniku izberemo 
povezavo »Namestitev za Android«. Potrdimo prenos in namestitev. 
 

2.2 iOS 

V spletnem brskalniku Safari izberemo povezavo »Namestitev za iOS«. Potrdimo 
prenos in namestitev. Zapremo brskalnik Safari. 
 
 
 

3 Navodilo za uporabo 

 
Uporabnik mora zagotoviti, da sta na telefonu vključena Bluetooth in lokacija. Za 
pošiljanje na strežnik mora biti vzpostavljena povezava v internet (wifi ali podatki). 
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Vzpostavljanje povezave (seznanjanje) 
 

1. Zaženemo aplikacijo. Izberemo ikono (išči oz. search) in počakamo, da 
aplikacija najde čepek. 

 
2. Odpre se pojavno okno, kjer se prikaže oznaka čepka, npr. »sk91D07E«. 

 
3. Izberemo oznako in s tem se naprava shrani v spomin oz. se telefon z njo 

"seznani".  
 

4. Postopek izvedemo samo pred prvo uporabo. 
 
 
Povezovanje 
 

Po seznanitvi je poleg "bluetooth" ikone tudi oznaka čepka . 
 

1. Izberemo oznako čepka. Med povezovanjem je oznaka čepka rumene barve, 
ko je povezava uspešna, postane zelena. 
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2. V primeru, da se čepek ne poveže, preverite delovanje čepka. Čepek 
tapnete, čepek posveti. 

3. V kolikor čepek deluje, aplikacija pa se vseeno ne poveže, zaprite aplikacijo 
(prikažite vse delujoče, drsnite aplikacijo navzgor), preverite vključenost BT in 
lokacija, zaženite aplikacijo. 

 
 
Branje podatkov 
 
         

1. Izberemo tipko »MC«, »Level« ali »Read log«. S tem aplikacija pošlje ukaz in 
prejme podatke. Funkciji lahko ponavljamo, s tem da moramo vedeti, da se 
pri branju dnevnika podatki dnevnika v napravi brišejo. 

 
2. Prejeti podatki se izpišejo na zaslonu. 

 

 
         
 
Pošiljanje podatkov na strežnik 
 
Pred pošiljanjem podatkov na strežnik je potrebno čep registrirati. Navodila so 
podana v okviru navodil za uporabo portala GreenRoom. Podatke lahko pošiljamo 
ločeno ali vse skupaj. Podatki o trenutnem nivoju (Level data) se ne pošiljajo. 
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1. Izberemo zeleno tipko za pošiljanje , ki se nahaja v spodnjem desnem 
spodnjem kotu. 

 
2. Po nekaj trenutkih aplikacija javi uspešnost ali neuspešnost prenosa 

podatkov. 
 

3. V primeru, da prenos ni uspešen, preverimo povezavo v Internet in ponovimo 
pošiljanje. 

 
 


