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Weather channel alerts on android

Um dos melhores aplicativos para conferir a temperatura no AndroidO Weather Channel é um serviço meteorológico popular e precursor confiável, conhecido mundialmente. Seu aplicativo oficial para Android segue a mesma linha de qualidade, e várias funções deixam o usuário super bem informado. Ao abrir o programa, você pode
selecionar várias cidades para sair da página principal, tornando-as acessíveis sempre que você precisar. Você pode pedir ao Canal do Tempo para determinar sua localização ou digitar o nome da sua cidade no campo de busca. As funções do aplicativo são visualizadas na parte inferior das crianças, basta deslizar espaço e ver tudo o
que você pode fazer. Casa é o lugar de fácil acesso às cidades selecionadas por você. O próximo ícone, Agora, exibe a temperatura mais detalhada, e parece térmico, vento, visibilidade, etc. Para ver outras cidades, dois lados escorregaram. As horas mostram a previsão do tempo para o dia inteiro, com suas variações horárias. 36
horas mostram a temperatura detalhada para os próximos 36, bem como a função de 10 dias mostrando previsão de tempo de 10 dias para sua cidade. A função extra do Canal tem uma opção de alerta séria, mostrando notificações quando sua região pode receber uma tempestade severa ou outro fenômeno climático. Mapa mostra,
com a ajuda do Google Maps, o mapa em sua região e opções para olhar para frente, chuva, nuvem, entre outros. Com as opções de vídeo exibindo folhetos no Canal do Tempo.Por fim, você pode acessar as configurações do aplicativo, onde você deve selecionar as unidades de temperatura, velocidade e precipitação na chuva
clicando em Unidade de Medição. WidgetsUma das principais características do aplicativo Weather Channel é a possibilidade de definir widget interativo na tela inicial do Android. Você tem três opções de tamanho de entrada. Para fazer isso, clique na tela desejada até que uma nova janela apareça. Selecione Widgets e clique em um
dos três tamanhos de Canais in Weather. Em seguida, você deve configurar a unidade de localização e medição para que ela apareça na tela. A vida não seria mais fácil se você fosse informado quando há eventos de temperatura significativos em sua localização de previsão? Bem, com novos avisos meteorológicos que são
importantes para o Canal do Tempo você pode ficar informado quando eventos importantes são previstos para sua localização. O novo alerta de pacote disponível em seus dispositivos Android e Apple enviará uma notificação até 48 horas antes de expectativas meteorológicas significativas. Estes alertas incluem todas essas condições
meteorológicas: Muito FrioVery HotHeavy Snowfalh WindHeavy Rainfalthu ThunderstormThunderstormDense FogIceO alerta só é acionado quando um evento climático significativo é previsto para onde você escolher. Alerta muito frio e muito quente usa a média onde você escolhe a temperatura diária, e só envia uma notificação
quando um aumento ou diminuição é previsto. Isso permite que os cidadãos de Fargo, Dakota do Norte, só recebam alerta extremamente frio quando houver uma mudança significativa nas temperaturas frias padrão durante o inverno, e os usuários de Miami não receberão um alerta muito quente durante esses dias quentes de verão, a
menos que haja um aumento significativo nas temperaturas normais do verão. Os usuários podem assinar esses alertas para todos os seus locais salvos. O Weather Channel fornece esses alertas meteorológicos significativos para locais globais, exceto para os seguintes países: China, Japão, Coreia do Sul, Japão, África do Sul, Coreia
do Sul e Zâmbia.O aplicativo do Weather Channel também lhe dá a opção de receber avisos oficiais dado avisos oficiais para avisos meteorológicos severos para países selecionados: EUA, Áustria, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República Tcheca , Alemanha, Dinamarca, Estônia, Espanha , Finlândia, França,
Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Letônia, República Iugoslava da Macedônia, Malta, Montenegro, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Eslovênia, Reino Unido. O mau tempo tumultuel que atingiu o Centro-Oeste recentemente está além de trágico. Os sistemas de alerta de
tempestades têm começado muito nos últimos anos e, embora qualquer tipo de aviso prévio seja benéfico, quanto mais cedo o aviso chegar, melhor é. A temporada de tornados ainda está em nós e a temporada de furacões está apenas começando. Espero que o pior tempo do ano já tenha passado, mas ainda ajuda a ter noção o
máximo possível. Tanto o WeatherBug quanto o Weather Channel para Android têm opções para notificações meteorológicas severas. Os alertas para o Weather Channel para iOS estão disponíveis apenas com o aplicativo pago, mas o aplicativo gratuito exibirá alerta quando você abri-lo. Da mesma forma, o WeatherBug para iOS só
exibirá alertas quando você abrir o aplicativo. Veja como ativar alertas para a versão para Android do WeatherBug: De qualquer tela do aplicativo, pressione o botão do menu. Clique em Preferências.Clique na caixa de seleção ao lado de Ativar atualizações. Desça até Aviso e marque a caixa ao lado para Permitir notificações. Veja
como ativar alertas para o aplicativo Weather Channel no Android: A partir da página inicial do aplicativo, role para a direita nas configurações do clique. No menu Configurações, clique em Alertas meteorológicos do servidor. Do menu selecionado para Mais Grave, Moderado Grave ou Tudo Alerta.Crédito da foto: Tendências
Associadas Hoje WeatherCoronvisClimate ChangeSafet &amp; Prepp
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