
                                  मोबाईल app ची माहिती  

                                    Anti Theft Alarm 

तंत्रस्नेही मित्रानो, 

निस्कार...! 

आता ह ेनवीन सांगण्याची गरज नाही मक आपला िोबाईल आपल्यासाठी मकती बहुिोल,उपयक्त व  

गरजेचा आह ेते...! 

असा नकळत आपला "family member" झालेला हा android िोबाईल चोरी गेला तर...? 

तर...?काय कल्पना दखेील करवत नाही ना? 

यासाठी आपण नेहिी सतकक  व दक्ष असतोच.तरी पण चामजिंग लावल्यानंतर, गदीत बस िध्य ेमकंवा इतर 

कारणािळेु चोरी जाऊ शकतो.  

तसेच आपला िोबाईल आपल्यासाठी private असतो, आपल्या मशवाय कोणीही हात लावलेला 

आवडत नाही 

तो चोरी जाऊ नये मकंवा आपल्या मशवाय कोणीही स्पशक करू नये या साठी काही पयाकय आह ेका? 

तर होय...! 

आपल्या िोबाईच चोरापासनू रक्षण करणाऱ्या अशा एका भन्नाट app मवषयी आज आपण िामहती 

घेऊयात. 

Appच ेनाव :- 

Anti Theft Alarm 

Size:- 

              फक्त. 2.12 MB 



Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ralok.antitheftalarm 

1) वरील मलंक ला टच करून app डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. 

2) app केल्यानंतर आपल्या सिोर 4 िखु्य ऑप्शन मदसतील. 

A) Charger 

 बऱ्याच वेळा आपला िोबाईल चामजिंग करत असाल व बाहरे जात असाल तर... 

या ऑप्शन ला टच करा व pattern मकंवा पासवडक दऊेन सेव्ह करा.आमण मबंदास्त बाहरे जाऊ शकता, 

अशात कोणी चामजिंग disconect केला तर जोरात अलािक वाजेल आमण जो पयिंत तो पॅटनक वा पासवडक 

आपण टाकत नाही तो पयिंत वाजतच राहील. 

B) Motion 

 िोबाईल ठेऊन इतरत्र जात असाल तर( जस bathroom, washroom,मकंवा इतर कािासाठी) 

Motion Detction Mode  पॅटनक / पासवडक टाकून activate करा.िोबाईल ला कोणी स्पशक केला व 

िोबाईल हालला तरी पनु्हा जोरात _alarm_ वाजेल. बंद करण्यासाठी पासवरड् द्यावा लागेल. 

C) Proximity 

गदीत असाल तर मकंवा बस िधनू प्रवास करत असाल तर _proximity detection mode_ activate 

करा व िोबाईल pocket िध्ये ठेवा.जर न कळत कोणी बाहरे काढण्याचा प्रयत्न केलाच तर _alarm_ 

जोरात वाजेल. 

टीप  

वरील तीनही मठकाणी एकच pattern or passwordअसेल.आमण तो कोणत्याही एका ऑप्शन िध्य े

नोंद केलेलाच असेल. तो सेमटंग िधनू change करता येईल. 

D) SIM CHANGE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ralok.antitheftalarm


नकळत वरील तीन पयाकय activate करायचे राहुनच गेले व आपला िोबाईल चोरीला गेला व कोणी 

आपल्या िोबाईल िधील मसि बदलण्याचा प्रयत्न केला तर...यासाठी ह ेऑप्शन उपयकु्त आह.े 

Sim detection mode ऑप्शन ला टच करा व  registration करूनच activate करावं लागेल। 

प्रथि इथं आपल्याला alternative mobile number ( िोबाईल िधील सोडून दसुरा) व ई-िेल 

वापरून  registration करावं लागेल.यासाठी प्रथि registration साठी डाटा कनेक्शन व िसेज चाजक 

लागेल.व्यवमस्थत नोंदणी करून _Sim detection mode_  activate करा. 

जर  िोबाईल चोरीस गेला तर िोबाईल िध्य ेनवीन दसुर मसि टाकल्यास लगेच तात्काळ register 

केलेल्या िोबाईल क्रिांक व ई-िेल व त्याची िामहती येईल. 

3) अँप सेमटंग िधनू alarm tone, Password, Pattern ,alarm time इ change करता येईल. 

आह ेना powerful app??? 

खरंच,या app बद्दल अस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही " साईझ लहान व कायक िहान...!"  

चला तर िग लगेच डाउनलोड करा व आपल्या िोबाईचे रक्षण करा व इतरांनाही सांगा आमण हो, 

अनभुव व प्रमतमक्रया सांगायला मवसरू नका. 

 

                                                  धन्यवाद 
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