Lumia 730 – sprístupnenie LED notifikácií
Import LED alert.reg pomocou Interop tools
1. Prejdeš postupom, ako je uvedené v článku http://www.mylumia.cz/Jak-aktivovat-oznameni-LEDdiodou-v-Lumia-730-735-830-930-i-950950XL-A_3321 (import CAB musí byt zakončený
automatickým reštartom spojeným s aktualizáciou)
2. V telefóne prejdi do menu Nastavenia>>Aktualizácia a zabezpečenie>>Pre vývojárov, kde prepneš
telefón na Režim vývojára
3. Z tohto odkazu si stiahneš InteropTools_Beta_1.9-pre5_1.9.336.0_Test.zip a z tohto odkazu
stiahneš Dependencies_ARM.zip (prípadne môže byť aj novšia verzia Interop tools)
4. Rozbaľ to napr. v PC a do mobilu na SD kartu nakopíruj celý obsah adresára depencies a Interloop
tools verziu pre ARM
5. V mojom prípade, keďže mam L730 (platí aj pre L830 a L930) som si stiahol z tohto odkazu
LED_alert.zip (platí aj pre L830 a L930), obsahujúci REG súbor, ktorý ti úpravy registre. Zip rozbaľ a
REG súbor nakopíruj na SD kartu mobilu
6. V správcovi súborov v mobile prejdi do zložky, kde máš nakopírovaný obsah adresára depencies a
postupne každý zo súborov nainštaluj
7. Po nainštalovaní všetkých súborov z depencies môžeš nainštalovať interop tools.
8. Po úspešnej inštalácii by si mal mať interop tool priamo medzi ostatnými nainštalovanými
aplikáciami.
9. Spusti interop tools
10. Prejdi do menu this device>>Interop unlock a skontroluj ci máš zapnutú možnosť Restore
NDTKSvc, ak nie tak ju zapni. Vypni interop tools a reštartuj telefón
11. Po reštarte opäť zapni interop tools, prejdi opäť do this device>>Interop unlock a ak máš zahnutú
voľbu Restore NDTKSvc, tak zapni aj Interop/Cap unlock a New capability Engine unlock
pozn.: Kroky 10 a 11 radili na jednom talianskom fóre, tak asi vedeli čo písali :)
12. Vráť sa späť do menu this device a klikni na položku Import Reg file, následne si vyhľadaj
umiestnenie súboru s príponou REG, v mojom prípade "LED alert.reg"(vid. bod 5.) a potvrď jeho
import
13. Ak ti interop tools spadol po importe, nemalo by to vadiť, reštartuj telefón a po reštarte by si mal
mať v Oznámeniach a akciách dostupnú možnosť LED
15. Ak všetko funguje, tak režim vývojára môžeš vypnúť.
16. Ešte sa da s LED notifikáciami vyhrať úpravou niektorých hodnôt v registroch (intenzita svetla,
dĺžka svietenia, čas prerušovania,...), kukni na
http://www.windowsmania.pl/poradniki-499/%5Blumia-730-735-830-925%5D-aktywujemypowiadomienia-led-na-windows-10-a-31969/

