Documento de Ajuda do WAVE Mobile Communicator (iOS)
Introdução
O WAVE Mobile Communicator (WMC) amplia as comunicações push-to-talk permitindo que
smartphones Android e Apple iOS, tablets e outros dispositivos especializados se comuniquem
seguramente com outros sistemas de comunicação em redes de banda larga.
Além do inglês, o WMC foi localizado em 14 idiomas, permitindo que as telas sejam exibidas em qualquer
um deles se o usuário selecionar o idioma correspondente no sistema operacional do dispositivo (SO).
 Chinês (Simplificado)
 Chinês (tradicional)
 Dinamarquês
 Holandês
 Francês
 Alemão
 Italiano
 Coreano
 Norueguês
 Português (Brasil)
 Russo
 Espanhol
 Espanhol (América Latina)
 Sueco
O WMC acessa o microfone, o alto-falante e a localização de seu dispositivo enquanto estiver conectado.
Todos os dados do WMC (exceto suas credenciais armazenadas no Keychain do SO) são excluídos quando
você sai.
Este documento fornece instruções sobre a operação do WMC para o iOS. Faça um Tour fornece capturas
de tela com anotações e pode ser acessado diretamente na tela Entrar ou online em
http://www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave-user-guides.html. O suporte para solucionar
problemas pode ser encontrado no Guia de Solução de Problemas do WMC em
www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave/wmc_troubleshooting.html. A capacidade de servidor
do WAVE 5000 ou 3000 ou informações sobre configuração podem ser encontradas em
www.motorolasolutions.com/wave.
Dispositivos e Versões Compatíveis
Todas as versões v3.x do WAVE Mobile Communicator (WMC) para iOS oferecem suporte para iPhones,
iPads e iPods executando o iOS 8.1 ou posterior. Para oferecer suporte completo a nossa base de clientes
instalados, há várias versões do WMC iOS disponíveis para download. Selecione a versão correspondente
à de seu servidor, indicada pelo título do aplicativo. Todas as versões v3.x com (5.11) no título são
compatíveis com a versão de servidor 5.7.3-5.11.

WAVE Mobile Communicator (WMC)
As telas do WMC são organizadas da seguinte maneira:
 Tela de Boas-vindas







Tela Entrar
Telas Iniciais
o GRUPOS > FEED e MAPA do Grupo
o RECENTES
o CONTATOS > FEED e MAPA de Membro
Telas de Evento do Grupo e Membro
o FEED do Grupo e MAPA > Lista de Membro do Grupo > FEED do Membro e MAPA
o FEED e MAPA do Membro
Menu
o Sair
o Configurações do App>Opções de Configuração de Vários Aplicativos
o Sobre > Informações de Aplicativo e Servidor, Direitos Autorais, Marca Registrada,
Informações Legais
o Enviar comentários

O aplicativo é centrado no Grupo de Conversação, o que significa que é projetado para facilmente expor
um Grupo de Conversação Individual e seus membros ou, por meio da guia RECENTES, monitorar toda a
atividade em todos os Grupos de Conversação enquanto é capaz de acessar membros com quem você já
se comunicou na sessão. Todo o áudio é transmitido em tempo real, já que a reprodução posterior não
está disponível no momento. No entanto, as telas RECENTES e FEED fornecem um histórico de atividade.
Os usuários podem executar apenas uma comunicação por vez: uma chamada de grupo, uma chamada
privativa ou uma mensagem de texto.
Seu Administrador do WAVE atribui a você um ou mais perfis. Cada um deles é composto por uma
seleção de Grupos de Conversação que podem ser exclusivos de um perfil para outro ou se sobrepor (por
exemplo, um Grupo de Conversação pode estar em vários perfis). Os membros podem ser outra banda
larga, clientes web ou usuários de rádio. Os usuários de rádio são exibidos apenas em CONTATOS.
Tela de Boas-vindas
Para o seu primeiro acesso após fazer o download do WMC, será necessário selecionar o tipo de usuário
como Enterprise (se não estiver conectando ao serviço em nuvem do WAVE) ou OnCloud (se você estiver
conectando ao serviço em nuvem do WAVE). Se você selecionar o tipo de usuário errado, você pode
voltar à tela Bem-vindo da tela de login para corrigir isso. Assim que se conectar com êxito, você não verá
a tela Bem-vindo novamente, a menos que você atualize ou reinstale o aplicativo.
Tela Entrar
Credenciais
Em seu primeiro login após ter baixado o WMC, você precisará digitar seu Nome de Usuário, Senha e
Endereço do Servidor. O WMC sempre preencherá automaticamente seu Nome de Usuário e Endereço do
Servidor até que você o exclua do aplicativo WMC. Não é necessário adicionar https:// ou http:// ao
nome de seu servidor. O WMC sempre tentará uma conexão https:// primeiro. Se não houver sucesso, ele
tentará entrar usando http://. No entanto, se você de fato adicionar https:// ou http://, o WMC tentará
apenas o tipo de conexão especificada. Se você for um usuário OnCloud, não é necessário inserir seu
endereço do servidor e, portanto, não há o campo de endereço de servidor.
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Lembrar-me neste dispositivo
Você pode ativar "Lembrar-me neste dispositivo" de modo que não precise digitar novamente sua senha
em logins futuros. Ela permanecerá ativa até que você desative isso. Se essa opção não estiver ativa, você
precisa digitar novamente sua senha sempre que se conectar.
Voltar para alterar o tipo de usuário
Tocar neste texto fará com que você será redirecionado para a tela Bem-vindo onde você poderá
selecionar novamente o tipo de usuário. Uma vez que você conectar-se ao WMC com êxito, esta opção não
estará mais disponível.
Alterar endereço do servidor.
Depois de seu primeiro login bem-sucedido como um usuário Empresarial, você verá uma nova opção
"Alterar endereço do servidor", que voltará a ser um campo editável do endereço de servidor.
Faça um Tour
Faça um Tour é uma breve introdução às principais telas e ações do WMC.
Conectividade
O WMC deve ter dados de celular ou conectividade Wi-Fi para se comunicar com o servidor do WAVE. Se
você se conectar enquanto estiver usando uma rede Wi-Fi, o WMC irá usá-la e só passará para celular se a
conectividade Wi-Fi for perdida. Se você se conectar enquanto estiver usando os dados de celular e, em
seguida, ativar Wi-Fi em seu dispositivo móvel, o SO iOS não passa automaticamente para Wi-Fi nos
aplicativos atualmente sendo executados. Sair e se conectar novamente permitirá que você use a rede WiFi.
O WMC tentará se reconectar se a conectividade de rede for perdida ou estiver fraca a ponto de haver um
atraso significativo no tempo necessário para que o servidor envie confirmações para o aplicativo.
Durante uma reconexão, a mensagem Sobreposição de Conexão é exibida com um indicador giratório de
ação. Tocar em CANCELAR irá desconectá-lo. Como fazer isso exclui o histórico da sessão, apenas toque
em CANCELAR se não estiver esperando se conectar novamente por um longo período. Ficar em um
estado de reconexão por um longo período de tempo pode causar um consumo significativo da bateria.
Desconectado Remotamente
Se seu Administrador do WAVE desconectá-lo remotamente, você deve tocar no botão Entrar porque
você não será reconectado automaticamente.
WMC em Segundo Plano
Deixar o WMC em segundo plano não irá desconectá-lo. Você continuará a receber transmissões e, se
estiver usando um dispositivo PTT externo, você pode transmitir áudio.
Ciclo de Alimentação do Dispositivo Móvel
Se o dispositivo móvel for desligado e ligado enquanto você estiver conectado no WMC, você será
conectado de volta automaticamente assim que tudo estiver funcionando. No entanto, você perderá
histórico anterior ao ciclo de alimentação.
IMPORTANTE: o WMC exibirá um alerta antes de você se conectar se ele detectar outro aplicativo
WMC instalado em seu dispositivo. Recomenda-se enfaticamente que você não
tenha mais de um aplicativo WMC sendo executado em um dispositivo, já que isso
pode causar interações negativas no áudio.
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Telas Iniciais
GRUPOS
A tela GROUPOS fornece acesso a, no máximo, 16 Grupos de Conversação ativos, cada um deles listados
em uma linha separada. A atividade atual de transmissão, estado da opção silenciar e o número de
mensagens de textos não visualizadas são exibidos para cada Grupo de Conversação. Tocar em uma linha
irá levá-lo para o FEED daquele Grupo de Conversação.
RECENTES
A tela RECENTES exibe um histórico cronológico da sessão, que pode ser rolado e mostra as transmissões
e recepções em todos os Grupos de Conversação (áudio e texto) e todas as suas chamadas privativas.
Novos eventos são adicionados à parte superior da lista, colocando os mais antigos para baixo. Cada
entrada inclui:
 Um ícone de áudio e texto identificando o tipo de transmissão
 Usuário que realizou a chamada
 Receptor (um Grupo de Conversação ou você)
 Hora de início
 Duração (mostrada em azul se a chamada estiver ativa)
 Até as duas primeiras linhas, se for uma mensagem de texto
Tocar em qualquer linha irá levá-lo para o FEED daquele Grupo de Conversação ou Membro.
Além disso, os eventos a seguir são exibidos se eles acontecerem:
 Hora em que você se conectou à atual sessão do WMC mostrada como "CONECTADO 14:30"
 Período de desconexão da rede mostrado como "SEM REDE 14:30:10 – 14:30:55"
 Período quando o Grupo de Conversação foi desativado após ter se conectado (e reativado
se dentro da mesma sessão). Este é mostrado quando acontece como "[NOME DO GRUPO
DE CONVERSAÇÃO] DESATIVADO 14:30" e "[NOME DO GRUPO DE CONVERSAÇÃO]
ATIVADO 14:50". Nenhum histórico é mostrado para um Grupo de Conversação enquanto
ele não estiver ativo. Qualquer evento de um Grupo de Conversação anterior à desativação
permanece em seu histórico, mas fica acinzentado e não pode ser acionado. Eles poderão
ser acionados se este for reativado.
CONTATOS
A tela CONTATOS exibe os membros no catálogo de endereços atribuído a você por seu Administrador e
não será necessário fazer correspondência dos membros de seu Grupo de Conversação. Tocar na linha de
um membro irá levá-lo ao FEED dele. Como os usuários de rádio não são exibidos em uma Lista de
Membros, você pode localizá-los em CONTATOS se seu Administrador os tiver incluído em seu catálogo
de endereço. Nem todos os Contatos exibidos estão conectados no WAVE e, portanto, você não pode
chamá-los (representado pelo botão PTT vermelho/tom de erro quando o botão PTT é pressionado).
Somente o Administrador do WAVE pode adicionar membros a um catálogo de endereços.
Silenciar/Reativar o Som Geral
As três telas Iniciais (GRUPOS, RECENTES, CONTATOS) têm acesso à opção de silenciar/reativar o som
geral e ícones do menu do Grupo de Conversação. Tocar no ícone de silenciar/reativar o som geral irá
alternar entre a ativação e desativação do som de todos os Grupos de Conversação ativos. A ação de
silenciar/reativar o som de um único Grupo de Conversação pode ser feita em uma tela de FEED ou MAPA
de um Grupo de Conversação individual. Se um Grupo de Conversação for silenciado e você acionar o PTT
para ele, este terá o som reativado automaticamente. Se todos os Grupos de Conversação forem
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silenciados e um deles tiver o som restabelecido, o ícone de silenciar/reativar o som geral aparecerá no
estado não silenciado.
Menu
Sair
Encerra a sessão atual. Fazer isso exclui todo o histórico e todos os dados temporariamente armazenados
na memória volátil. O WMC não se conecta automaticamente se você se sair; você precisa pressionar
Entrar.
Sobre
Exibe as informações sobre o aplicativo e versões do servidor, termos e condições legais, direitos autorais
e marcas registradas.
Enviar Comentários
Permite que você envie feedback para a equipe de Gerenciamento de Produto do WMC. Use essa opção
para fazer uma sugestão ou uma pergunta sobre um recurso existente ou futuro. A opção Enviar
Feedback não deve ser utilizada para solicitar uma solução de problemas ou suporte. Consulte a seção
Solução de Problemas das perguntas frequentes e como entrar em contato direto com o Suporte do WMC.
Configurações do App
Todas as configurações são específicas do usuário e são mantidas em todas as sessões, a menos que você
troque de perfil. Apenas os Grupos de Conversação são mantidos em todas as alterações de perfil.
Notificações de Texto
Você tem opções para notificações de texto quando o aplicativo estiver em segundo plano (não visível ou
com a tela desligada), bem como na aplicação (quando a tela do WMC não está visível).
Background

Ativa alertas para todos os grupos de conversação ativos quando o WMC está em segundo plano. O tipo
de notificação exibida e do tom de alerta reproduzido é baseado nas suas configurações de dispositivo em
Configurações>WAVE>Notificações. A localização da notificação também é determinada pelas
configurações de notificação do dispositivo. Se as notificações estiverem desativadas no nível do sistema
operacional e você tentar ativar as Configurações do App, você receberá a solicitação para primeiro
alterar sua configuração no nível de dispositivo.
Na aplicação

Permite que a vibração e/ou um tom de alerta seja reproduzido quando uma mensagem de texto é
recebida em qualquer Grupo de Conversação ativo e não mudo enquanto a tela do WMC está visível.
Sons
Conceder

Permite que você ajuste o volume do som indicando que você tem a palavra e pode começar a falar, de
completamente silenciado (0%) a 100% do volume de mídia atual do dispositivo.
Chamada em Grupo Recebida

Permite que você ajuste o volume do som reproduzido antes de transmissões de áudio em grupo
recebidas, de completamente silenciado (0%) a 100% do volume de mídia atual do dispositivo.
Compartilhar Localização
Ativa ou desativa o compartilhamento de sua localização com todos os outros membros atualmente
conectados ao WAVE para todos os seus Grupos de Conversação ativos, em uma frequência específica de
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5 segundos e 1 hora. A frequência tem um impacto no consumo da bateria e deve ser correspondente à
necessidade de outros saberem sua localização em tempo real em comparação com o intervalo menos
frequente.
Tipo de Mapa
Permite a seleção do tipo de mapa Normal, Satélite, Híbrido ao visualizar as telas de MAPA do Grupo de
Conversação ou do membro.
Sobreposição de Tráfego no Mapa
Ativa ou desativa a sobreposição de tráfego seja qual for o tipo de mapa já selecionado. Essa opção só está
disponível para as versões 9 ou superior do SO e só exibida se houver áreas de congestionamento
(amarelas ou vermelhas), conforme determinado pelo SO do dispositivo.
Usar Dispositivo Bluetooth para PTT
Ativa ou desativa o uso de um dispositivo Bluetooth de Baixa Energia para acionar o botão PTT do
aplicativo sempre que você estiver em uma tela com o botão PTT. Dispositivos Bluetooth padrão não são
compatíveis com dispositivos iOS. Essa configuração é apenas para PTT (não para áudio) e só conectará
dispositivos especificamente integrados com o WMC. Os dispositivos atualmente integrados são:
 Pryme PTT-Z Mini (apenas PTT)
 Pryme BTH-600 (PTT e áudio)
 Pryme BTH-300 ZU (apenas PTT)
 Botão Milicom PTT (apenas PTT)
Se você desejar solicitar um novo dispositivo para a integração com o WAVE, forneça as informações do
dispositivo PTT Bluetooth para a equipe de produtos do WAVE por meio da opção Feedback encontrada
no menu do aplicativo.
Um dispositivo a com capacidade de áudio e PTT tem dois chips de Bluetooth que são emparelhados
separadamente. Primeiro conecte o áudio nas configurações do dispositivo móvel (como você faria para
um acessório Bluetooth apenas de áudio).
IMPORTANTE: consulte as instruções do fabricante sobre o nome de transmissão do dispositivo
que deve ser conectado para o áudio em vez do PTT.
1. Siga as etapas básicas fornecidas com seu dispositivo PTT Bluetooth para colocá-lo no modo de
descoberta.
2. Ativer "Usar Dispositivo Bluetooth para PTT".
3. Selecione o dispositivo desejado na lista exibida dos dispositivos PTT Bluetooth disponíveis que
foram descobertos pelo WAVE. Se este não for um dos dispositivos integrados, você receberá uma
mensagem de erro de que ele não é compatível.
Um dispositivo PTT Bluetooth permanecerá conectado ao WAVE até que você saia ou ele fique fora do
alcance de seu dispositivo móvel. Se você tiver dificuldade em se conectar ao WAVE, consulte o Guia de
Solução de Problemas do WMC ou entre em contato com o fabricante do dispositivo Bluetooth.
Seleção da Rota de Áudio
Se você conectar um dispositivo de áudio Bluetooth a seu dispositivo móvel, o WAVE irá dar a você a
opção de selecionar sua rota de áudio (dispositivo Bluetooth ou alto-falante do telefone). O
comportamento padrão é a reprodução do áudio do WAVE por meio do dispositivo de áudio Bluetooth.
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Seleção de Perfil
Permite que você faça a alternância entre os perfis disponíveis e apenas aparece se você tiver mais de um
perfil atribuído. Você será desconectado do perfil atual e conectado novamente no recém-selecionado,
criando uma nova sessão. Todo o histórico da sessão anterior será excluído. Você deve ter no mínimo um
perfil para usar o WAVE e não poderá remover a seleção de todos os perfis.
Seleção do Grupo de Conversação
Permite que você ative ou desative os Grupos de Conversação disponíveis em seu perfil. Em seu primeiro
login no WAVE, você terá até 16 Grupos de Conversação automaticamente ativados. Desativar um Grupo
de Conversação irá removê-lo das telas GRUPOS e resultará em uma entrada acinzentada para todos os
eventos registrados para ele na sessão atual. O histórico desse Grupo de Conversação ainda é exibido em
RECENTES, mas não acionável, o que significa que você não pode mais acessar as telas de FEED ou MAPA
do Grupo de Conversação. Se você reativar um Grupo de Conversação, você terá novamente acesso
completo a suas telas de Evento. Qualquer desativação ou reativação de um Grupo de Conversação
durante a sessão atual é registrada em RECENTES, sempre que tiver acontecido. Você deve ter no mínimo
um Grupo de Conversação selecionado para usar o WAVE e não poderá remover a seleção de todos os
Grupos de Conversação.
NOTA: este comportamento se repete quando seu Administrador adiciona ou remove um Grupo
de Conversação (por meio de configurações no servidor) em seu perfil ativo durante a
sessão atual. Alterações não ativas de perfil (tais como adicionar ou remover um perfil de
sua conta) não são automaticamente refletidas até que você saia e se conecte novamente.
Telas de FEED e MAPA do Grupo de Conversação
Você pode fazer transmissões de áudio e enviar mensagens de texto tanto da tela de FEED como de MAPA
do Grupo de Conversação.
Fazer Chamadas em Grupo
GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Pressionar botão PTT
Mantenha pressionado o botão PTT. Assim que tiver recebido o tom de concessão e botão PTT for
animado, fale ao microfone do telefone. Solte o botão PTT quando tiver finalizado. Você pode transmitir
até um minuto continuamente (configuração padrão) e, nesse ponto, você será cortado (som de batida) e
a chamada será encerrada. Consulte seu Administrador para determinar a duração exata do limite de
tempo para o grupo.
O botão PTT fica vermelho e reproduz um som de batida se mais alguém estiver falando nesse Grupo de
Conversação ou se você estiver tentando pressionar novamente o botão PTT muito rápido. A animação do
botão e som de concessão são indicadores que você pode começar a falar. Se você continuar a receber o
som de batida mesmo se mais ninguém estiver transmitindo, consulte o Guia de Solução de Problemas do
WMC ou seu Administrador do WAVE.
O WMC silencia qualquer áudio recebido enquanto você está transmitindo a menos que seu
Administrador tenha configurado o Grupo de Configuração como duplex, permitindo que vários membros
transmitam ao mesmo.
Eventos iniciados por você serão exibidos à direita do FEED, com os eventos do outro membro à
esquerda. Semelhante à guia RECENTES, o tempo que você fica conectado, períodos de desconexão da
rede e reativações/desativação do Grupo de Conversação também são exibidos no local cronológico
apropriado.
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NOTA: se todos os membros tiverem sido impedidos de transmitir em um Grupo de Conversação,
o botão PTT será substituído por "Somente Escuta". No entanto, você ainda verá um
histórico de todas as transmissões.
Modo PTT de Tela Cheia
Você pode iniciar o modo PTT de tela cheia tocando no símbolo no canto esquerdo da parte inferior da
barra de ação. Fazer isso permite que a tela inteira possa ser pressionada e funcione da mesma maneira
que o pressionamento do botão PTT padrão. Assim que estiver selecionado, ele será ser modo padrão
para chamadas de grupo em todos os Grupos de Conversação até que você retorne para o modo PTT
padrão pressionando o símbolo novamente.
cheia.

NOTA: você não pode enviar textos ou visualizar MAPAS enquanto estiver no modo PTT de tela

Enviar Mensagens de Texto
Tocar no ícone de texto no canto direito da barra de ação inferior irá exibir o teclado de mensagens de
texto. Todas as mensagens de texto que você enviar serão recebidas pelos outros membros nesse Grupo
de Conversação atualmente conectados ao WAVE. Há um limite de 150 caracteres por texto.
Visualizar Membros em um Grupo de Conversação
GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Ícone de membro>Lista de membro
Tocar no ícone de membros no canto superior direito abre a Lista de Membro do Grupo de Conversação
exibindo seus membros que estão atualmente conectados, inclusive você mesmo. Um ícone de localização
indica que você recebeu a localização do membro pelo menos uma vez na sessão atual e que este ainda
está compartilhando a localização dele. Tocar nesse ícone de localização irá levá-lo para o MAPA do
membro. Tocar em qualquer outro lugar irá levá-lo para o FEED daquele membro. Alguns servidores do
WAVE permitem várias conexões simultâneas com o mesmo nome de usuário. Um membro conectado
simultaneamente em vários dispositivos verá o mesmo número de vezes como conexões.
Fazer uma Chamada Privativa
GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Ícone de membro>Lista de membro>Selecionar
Membro>Pressionar botão PTT
OU
CONTATOS>Selecionar Membro>FEED de Membro>Pressionar botão PTT
Você pode chamar diretamente outro membro selecionando-os na lista de membro do Grupo de
Conversação (ou alternativamente em CONTATOS) e pressionando o botão PTT na tela de FEED ou MAPA
do membro. Isso inicia a sobreposição de chamada privativa, indicando a tentativa de conexão da
chamada. Quando ativado, o tom de concessão é reproduzido e temporizador de chamada, iniciado. O
membro que a recebe ouvirá um breve toque de campainha à medida que a sobreposição da chamada
privativa aparece. Você e o outro membro podem transmitir entre si usando o botão PTT até que o botão
Desligar seja pressionado ou nenhum dos dois transmita for 15 segundos. Este é tempo limite de
inatividade e sua duração não pode ser configurada. O WMC silencia qualquer áudio recebido enquanto
em uma chamada privativa. Assim como nas chamadas de grupo, há um tempo limite padrão de um
minuto para uma única transmissão contínua.
Apenas uma entrada de FEED/RECENTES é exibida para uma chamada privativa independentemente de
quantas vezes os membros transmitem entre si durante a chamada. Independentemente de quem tenha
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iniciado, a chamada privativa determina em qual lado a entrada do evento é exibida: a sua, no lado
direito; do outro membro, à esquerda.
NOTA:
As chamadas privativas são do tipo de ingresso e não podem ser recusadas pelo membro que as
recebe.
O Administrador deve ativar a telefonia para que cada membro seja capaz de receber ou fazer
chamadas privativas.
As chamadas feitas em CONTATOS podem não ser conectadas já que a exibição em CONTATOS não
é a confirmação de que o membro está conectado.
Se você chamar um membro que está conectado com o mesmo nome de usuário em mais de um
dispositivo, a chamada tocará em todos eles, mas apenas um dispositivo conectará a chamada.
Você não pode direcionar qual dispositivo aceita a chamada; isto é aleatório, com base em qual
pode ser conectada primeiro e os outros dispositivos podem transmitir e receber normalmente
enquanto essa chamada privativa estiver ativa.
Tela do MAPA
A funcionalidade da tela MAPA é a mesma para os Grupos de Conversação e Membros, sendo a única
diferença quem é exibido. Um MAPA do Grupo de Conversação irá exibir todos os membros conectados
que estão compartilhando a localização e para quem você recebeu uma localização na sessão atual. Um
MAPA de Membro exibirá a localização do Membro e a sua.
NOTA: sua localização sempre será exibida localmente em seus MAPAS, mesmo se você não estiver
compartilhando. Nenhum outro membro verá sua localização nos MAPAS até que você
ative o compartilhamento nas Configurações do App.
Seu indicador no mapa é azul; os dos outros, preto. Se o tempo de uma aquisição de localização for
superior a 5 minutos, o indicador ficará amarelo e incluirá há quanto tempo a aquisição aconteceu no
marcador do nome, quando o indicador do mapa for tocado. Ele continuará a aumentar desde que o
usuário não deixe de compartilhar sua localização, mas não tenha enviado uma localização atualizada.
Controles do Mapa
"Centralizar em mim" é o ícone na parte superior que irá centralizar novamente o mapa em você.
"Mostrar todos os membros" é o ícone na parte inferior que irá focar no mapa novamente para mostrar
os indicadores de todos os membros até que o ícone "centralizar em mim" seja tocado ou você mova o
mapa (por exemplo, aumentar ou diminuir, arrastar). Enquanto "exibe todos os membros" estiver ativo, o
mapa irá se ajustar continuamente para incluir alterações nas localizações dos membros, membros
recém-conectados, se eles estão compartilhando a localização ou remove os indicadores do mapa assim
que um membro sai ou para de compartilhar.
O controle ficará azul quando tocado e permanecerá nessa cor enquanto estiver nesse estado. Se o
controle Centralizar em mim estiver acinzentado, seu dispositivo não será capaz de adquirir sua
localização atual. Se o controle Exibe todos os pinos no mapa estiver acinzentado, ninguém está
compartilhando a localização ou não foi possível adquiri-la desde o início de sua sessão.
Outros Aplicativos de Áudio e Chamadas de Celular
Como o WMC usa a parte de mídia do dispositivo Android, você não deve executar outros aplicativos de
áudio enquanto estiver usando o WMC visto que isso pode provocar o funcionamento incorreto do áudio.
Além disso, se você fizer ou receber uma chamada de celular enquanto estiver conectado ao WMC, você
será temporariamente desconectado dele, até que a chamada seja encerrada ou recusada, quando o WMC
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será automaticamente reconectado. Isso acontece por motivos de segurança e não pode ser ajustado nas
Configurações do App.
Modo de Economia da Bateria
Se você ativar o Modo de Baixa Potência em seu dispositivo iOS ou se a bateria do dispositivo alcançar um
nível perigosamente baixo e o WMC estiver em segundo plano, a localização deixará de ser obtida e
compartilhada. Além disso, as tarefas em segundo plano cessarão e você será desconectado do WMC já
que o servidor do WAVE não conseguirá alcançá-lo.
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