SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE GUDRUČIŲ!

Laikrodis telefonas GUDRUTIS – GPS prietaisas išmaniam
vaikui. Lietuviškos programėlės pagalba, galėsite stebėti ne tik
vaiko buvimo vietą, tačiau ir jam paskambinti, išsiųsti žinutę
ar apibrėžti vaiko keliavimo ribas, kurias peržengus būsite iš
karto informuoti. GUDRUTIS - puiki alternatyva mobiliajam
telefonui, padedanti palaikyti ryšį su tėvais, o tėvams –
sužinoti, kur yra jų vaikai.

TURINYS
1.

APIE LAIKRODUKUS.................................................................................................................. 5
1.1 Laikrodukų modeliai ir pagrindinės funkcijos ....................................................................... 5
1.2 Pažinkite laikrodukus............................................................................................................. 7

2.

PASIRUOŠIMAS NAUDOTI ........................................................................................................ 9
2.1 SIM kortelė ............................................................................................................................ 9
2.2 Laikroduko įkrovimas ............................................................................................................ 9
2.3 Laikroduko įjungimas/išjungimas ........................................................................................ 10
2.4 Laikroduko valdymas išmaniuoju telefonu ......................................................................... 11
Kur atsisiųsti? ......................................................................................................................... 11
Kaip prisiregistruoti?.............................................................................................................. 12

3.

PAGRINDINĖS LAIKRODUKO FUNKCIJOS ............................................................................... 14
3.1 Laikroduko sekimas ............................................................................................................. 14
Kaip veikia? ............................................................................................................................ 14
Vietos atnaujinimo režimai .................................................................................................... 15
3.2 Adresų knyga ir pranešimai ................................................................................................. 16
Kaip į adresų knygą įvesti telefono numerį? ......................................................................... 16
Kaip paskambinti į laikroduką? .............................................................................................. 17
Kaip į laikroduką išsiųsti tekstinį pranešimą? ........................................................................ 17
Kaip į laikroduką išsiųsti balso pranešimą? ........................................................................... 17
3.3 SOS skambučiai ................................................................................................................... 18
Kaip veikia? ............................................................................................................................ 18
Kur nustatyti pagalbos skambučius? ..................................................................................... 18
3.4 GEO tvora ............................................................................................................................ 18
Kaip veikia? ............................................................................................................................ 18
Kaip nustatyti GEO tvorą?...................................................................................................... 18
3.5 Laikroduko išjungimas nuotoliniu būdu .............................................................................. 19
Kaip išjungti laikroduką Gudručio programėlėje? ................................................................. 19
3.6 Širdelės ................................................................................................................................ 20

Kas yra širdelės? .................................................................................................................... 20
Kaip siųsti širdeles?................................................................................................................ 20
3.7 Vaikščiojimo istorija............................................................................................................ 20
Kaip pažiūrėti laikroduko vietos istoriją? .............................................................................. 20
3.8 Žadintuvas ........................................................................................................................... 21
Kaip laikroduke įjungti žadintuvą?......................................................................................... 21
3.9 Pasiklausymas...................................................................................................................... 21
Kaip veikia? ............................................................................................................................ 21
Ką daryti, norint pasiklausyti? ............................................................................................... 21
3.10 Žingsniamatis..................................................................................................................... 22
Kaip įjungti žingsniamatį? ...................................................................................................... 22
3.11 Laikas ................................................................................................................................. 22
Kaip nustatyti teisingą laiką? ................................................................................................. 22
3.12 SMS informavimas............................................................................................................. 23
Apie ką praneša laikrodukas? ................................................................................................ 23
Kaip nustatyti pranešimus? ................................................................................................... 23
3.13 Netrukdymo laikas ............................................................................................................ 23
Kaip veikia? ............................................................................................................................ 23
Kaip nustatyti netrukdymo laiką? .......................................................................................... 23
3.14 Laikroduko paskyros .......................................................................................................... 24
Kaip pridėti naują paskyrą? ................................................................................................... 24
Kaip aplikacijoje atsijungti nuo laikroduko? .......................................................................... 24
4.

KĄ DARYTI, JEIGU ................................................................................................................... 25
Pusiau padalintas ekranas ..................................................................................................... 25
Spynelė ekranėlyje................................................................................................................. 25
Įspėjamasis ženklas ant ryšio padalų ..................................................................................... 25
Trumpas baterijos veikimo laikas .......................................................................................... 25
Vietos netikslumas ................................................................................................................. 26
“Prietaisas neprisijungęs” ...................................................................................................... 26

5.

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS ............................................................................................. 27

1. APIE LAIKRODUKUS
1.1 Laikrodukų modeliai ir pagrindinės funkcijos

Gudrutis R10

Gudrutis S15

Atsparus vandeniui (IP67)

Talpiausia baterija (600 mAh)

Atsparus dulkėms

Pranešimas nusiėmus laikrodį

46.6 mm x 40.5 mm x 15.5 mm

47.7 mm x 40 mm x 15.15 mm

15 numerių telefono knygelė

10 numerių telefono knygelė

Prisegamas įkroviklis

Magnetinis įkroviklis
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Gudrutis P12

Gudrutis R9

Integruota foto kamera

Tikslus vietos nustatymas

LED žibintuvėlis

Tvirtesnis

33 X 50 X 10 mm

31 mm x 52 mm x 11.8 mm

15 numerių telefono knygelė

10 numerių telefono knygelė

Nėra WiFi modulio

Pranešimas nusiėmus laikrodį
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1.2 Pažinkite laikrodukus

7

8

2. PASIRUOŠIMAS NAUDOTI
2.1 SIM kortelė

• Norint pradėti naudotis Gudručiu, reikalinga SIM kortelė.
• P12, R9 ir R10 modeliuose naudojama Micro SIM kortelė, S15 – Nano SIM
kortelė.
• Laikroduko SIM kortelėje turi būti aktyvuotos pokalbių minutės, SMS
žinutės bei mobilusis internetas (50 MB/mėn).
• Prieš dedant SIM kortelę į įrenginį, būtina nuimti PIN kodą.
• Kortelę dėkite į išjungtą įrenginį.
• SIM kortelė į laikroduką dedama mikroschema į viršų:

2.2 Laikroduko įkrovimas
• Prieš pirmą kartą įjungdami laikroduką, pilnai jį įkraukite.
• R10 modelio laikrodis įkraunamas prisegamu įkrovikliu.
• S15 modelio laikrodis įkraunamas magnetiniu įkrovikliu.
• P12 ir R9 modelio laikrodžiai įkraunami USB įkrovikliu.
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2.3 Laikroduko įjungimas/išjungimas
• Pilnai įkrovę Gudrutį, spauskite ir porą sekundžių palaikykite įjungimo
mygtuką laikrodžio dešinėje pusėje.

1) Laikrodukas rodo esamos vietos ryšio kokybę. Jei matote
piktogramą, esate ne ryšio zonoje arba laikroduko SIM kortelė nėra
aktyvuota. Perkraukite laikroduką.
2) Piktograma
rodo internetinių duomenų perdavimą. Įsitikinkite, ar SIM
kortelėje aktyvuoti mobilieji duomenys.
3) Piktograma
rodo laikroduko baterijos būseną.
• Laikrodukui išjungti naudokitės Gudručio programėle (detaliau - 3.5
punktas) arba išimkite SIM kortelę ir palaikykite įjungimo mygtuką.
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2.4 Laikroduko valdymas išmaniuoju telefonu

Lietuviška programėlė „Gudrutis“
Visų modelių laikrodukai veikia su lietuviška aplikacija „Gudrutis” –
pirmąja lietuviška mobilioji aplikacija skirta išmaniųjų įrenginių
sekimui. Aplikacija "Gudrutis" Jums suteiks galimybę pamatyti
įrenginio buvimo vietą, keliavimo istoriją, apibrėžti saugią
teritoriją, skambinti, bendrauti balso bei teksto pranešimų
pagalba.

Kur atsisiųsti?
Aplikaciją galite atsisiųsti iš Google play arba App Store:
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Kaip prisiregistruoti?
1) Spauskite registruotis
2) Atsidariusiame lange suveskite sugalvotą vartotojo vardą, slaptažodį,
pakartokite slaptažodį ir įveskite el. pašto adresą

3) Suvedus duomenis, spauskite varnelę √ viršutiniame dešiniajame
ekrano kampe
4) Telefono foto kamera nuskenuokite kodą nuo laikroduko nugarėlės
arba suveskite ID kodą ranka. ID kodą sudaro 10 skaitmenų. Turint
IMEI kodą, ID kodą gausite nubraukę pirmus keturis ir vieną paskutinį
skaitmenis
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5) Pasirinkite paskyros tipą – mama, tėtis, senelis ar kt.
6) Atsiradusiame lange suveskite vaiko duomenis ir spauskite
IŠSAUGOTI
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7) Norėdami redaguoti vaiko duomenis, prietaiso funkcijų skyrelyje
spustelėkite ant apvalios ikonos.

2. PAGRINDINĖS LAIKRODUKO FUNKCIJOS
3.1 Laikroduko sekimas
Kaip veikia?
Viena svarbiausių laikroduko funkcijų – esamos vietos matymo realiu laiku
galimybė. Norėdamas nustatyti buvimo vietą, laikrodukas naviguoja pagal:
- GPS. Vietos nustatymas naudojant palydovo signalą. Galima paklaida iki 50
metrų. Naudojamas įrenginiui esant lauke.
- GSM. Vietos nustatymas naudojant mobilių operatorių bokštus. Galima
paklaida iki ~5000 m. Naudojamas kai nėra GPS ryšio, pvz. įrenginiui esant
patalpose.
- WiFi. Vietos nustatymas naudojant WiFi tinklus. Tikslumas priklauso nuo
tinklo konfigūracijos. Naudojamas kai nėra GPS ryšio, pvz. įrenginiui esant
patalpose.
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Įsijungus žemėlapį, pasirodžiusiame lange matomas įrenginio adresas, laikas bei
vietos nustatymo būdas:

Vietos atnaujinimo režimai
Norėdami pasirinkti, kaip
laikroduko buvimo vietą:

dažnai

atnaujinti

1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Prietaiso veikimo režimas“
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Galimi trys pasirinkimo variantai:
1) Įprastas režimas: kas 10 minučių. Tokiu režimu nustatytas laikrodukas
atnaujins savo buvimo vietą kas 10 minučių. Vidutinis aktyvus baterijos
laikas – 2 paros.
2) Energijos taupymo režimas: kas 1 valandą. Tokiu režimu nustatytas laikrodis
atnaujins savo buvimo vietą kas 1 valandą. Taip tausojama baterijos
energija, tačiau sumažinamas laikrodžio kelionės istorijos tikslumas.
3) Sekimo režimas: kas 1 minutę. Tokiu režimu nustatytas laikrodis atnaujins
savo buvimo vietą kas 1 minutę. Vidutinis aktyvus baterijos laikas – 1 para.

Norėdami gauti tikslią esamą buvimo vietą, pasirinkite
‚‚Vieta“ arba „Funkcijos“ -> „Prietaiso nustatymai“ -> „Vietos
nustatymas realiu laiku“. Duomenys bus išsiųsti į programėlę.

3.2 Adresų knyga ir pranešimai
Kaip į adresų knygą įvesti telefono numerį?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Telefonų knyga“

! Telefono numerius veskite 86xxxxxxx arba 00370xxxxxxxx
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Kaip paskambinti į laikroduką?
Norėdami paskambinti į laikroduką, žemėlapio lange pasirinkite
telefono piktogramą. Į Gudrutį gali prisiskambinti tik įvesti
numeriai. Visi kiti numeriai yra automatiškai blokuojami.

Kaip į laikroduką išsiųsti tekstinį pranešimą?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Teksto siuntimas“

! Laikrodukas į telefone esančią programėlę gali siųsti tik balso pranešimus.
Kaip į laikroduką išsiųsti balso pranešimą?
Norėdami į laikroduką išsiųsti balso pranešimą, viršutiniame
meniu pasirinkite „Pokalbiai“.
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3.3 SOS skambučiai
Kaip veikia?
SOS skambučių funkcija – laikroduke palaikius pagalbos mygtuką kelias sekundes,
automatiškai skambinama nurodytais trimis numeriais iš eilės.

Kur nustatyti pagalbos skambučius?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „SOS numeris“

3.4 GEO tvora
Kaip veikia?
Programėlėje galima nustatyti ribas, kurias kirtus į mobilų telefoną automatiškai
išsiunčiama SMS žinutė.
Kaip nustatyti GEO tvorą?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Saugi teritorija“
3) Viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite +
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4) Žemėlapyje nustatykite vietą ir atstumą kokiu spinduliu nuo jos bus
apibrėžiama saugi teritorija.
5) Spauskite √, įveskite saugios teritorijos pavadinimą ir signalo rūšį (išėjus iš
saugios zonos, įėjus į saugią zoną arba ir išėjus, ir įėjus)
6) Išsaugokite.

3.5 Laikroduko išjungimas nuotoliniu būdu
Kaip išjungti laikroduką Gudručio programėlėje?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Išjungti prietaisą“
4) Atsiradus išjungimo langui, spauskite „Patvirtinti“
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3.6 Širdelės
Kas yra širdelės?
„Gudručiai“ taip pat turi apdovanojimų funkciją. Tiesiai iš programėlės į
laikroduką siunčiamos širdelės, kurios gali būti kaip paskatinimas,
dėmesio parodymas.

Kaip siųsti širdeles?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Apdovanojimai“
4) Įrašykite širdelių skaičių ir spustelėkite
„Apdovanojimas“

3.7 Vaikščiojimo istorija

Kaip pažiūrėti laikroduko vietos istoriją?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Istorija“
3) Pasirinkite norimą intervalą
4) Kairėje viršuje galite nustatyti istorijos atkūrimo režimą –
linija, taškas ar linija ir taškas
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3.8 Žadintuvas
Kaip laikroduke įjungti žadintuvą?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Žadintuvas“
4) Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite +
5) Įveskite norimus duomenis ir spauskite išsaugoti

3.9 Pasiklausymas
Kaip veikia?
Gudručių taip pat galima pasiklausyti – laikrodukas, jam nežinant, gauna
skambutį ir automatiškai perskambina atgal į mobilųjį telefoną.

Ką daryti, norint pasiklausyti?
Programėlėje įveskite administratoriaus numerį. Tai galite padaryti:
1) Viršutiniame meniu paspaudę „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkę „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkę „Administratoriaus numeris“

Tuomet grįžkite į žemėlapį ir paspauskite ant „ausinių“ ikonos
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3.10 Žingsniamatis
Standartiškai žingsniamatis yra išjungtas. Įjungus žingsniamatį Gudručio
aplikacijoje, žingsniai bus pradėti skaičiuoti vos laikrodukui pajudėjus.

Kaip įjungti žingsniamatį?
1)
2)
3)
4)
5)

Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
Meniu pasirinkite „Žingsniamatis“ ir jį įjunkite
Grįžkite į viršutinį meniu ir paspauskite „Žingsniamatis“
Stebėkite žingsnių kiekį

3.11 Laikas
Kaip nustatyti teisingą laiką?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Nustatyti kalbą ir laiko zoną“
4) Pasirinkite GTM +3 laiko zoną ir spauskite
„Išsaugoti“
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3.12 SMS informavimas
Apie ką praneša laikrodukas?
Laikrodukai SMS žinute informuoja ne tik išėjus iš GEO zonos ribų. Taip pat
laikrodukas praneša apie:
• Senkančią bateriją
• Laikroduko nuėmimą nuo rankos (tik R9 ir S15 modeliai)
Kaip nustatyti pranešimus?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Pasirinkite, kokio tipo pranešimus norite gauti

3.13 Netrukdymo laikas
Kaip veikia?
Netrukdymo laiko funkcija leidžia nustatyti, kuriuo metu laikrodukas negaus
skambučių ir pranešimų.

Kaip nustatyti netrukdymo laiką?
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „Prietaiso nustatymai“
3) Meniu pasirinkite „Netrukdymo laikas“
4) Viršutiniame dešiniajame kampe spauskite +
5) Pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką, spauskite
„Išsaugoti“
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3.14 Laikroduko paskyros
Kaip pridėti naują paskyrą?
Užsiregistruokite aplikacijoje su vienu vartotoju, tuomet:
1) Viršutiniame meniu spauskite „Funkcijos“
2) Meniu pasirinkite „QR kodas“
3) Užsiregistravus antram vartotojui ir gavus prašymą suvesti
laikroduko ID kodą, nuskenuokite QR kodą, esantį pirmojo vartotojo
telefono ekrane, arba suveskite aukščiau esantį ID kodą ranka.
4) Pirmajam vartotojui patvirtinus užklausą, antrasis vartotojas bus pridėtas
prie to paties Gudručio.

Kaip aplikacijoje atsijungti nuo laikroduko?
Jei aplikacijoje vartotojas yra prisijungęs prie kelių laikrodukų, tačiau nori stebėti
tik vieną arba vienas iš jų yra nebeaktyvus, reikia:
1) Žemėlapyje pasirinkti nereikalingą laikroduko paskyrą
2) Viršutiniame meniu spausti „Funkcijos“
3) Ekrano apačioje spausti „Atjungti prietaisą“
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3. KĄ DARYTI, JEIGU
Ekranas padalintas pusiau
Jei įjungus Gudrutį matote, jog ekranas pasidalinęs į dvi dalis – išimkite
SIM kortelę ir nuimkite nuo jos PIN kodą. Tai galite padaryti įdėjus
kortelę į bet kurį mobilųjį telefoną ir nustatymuose išjungę PIN kodo
apsaugą.

Spynelė ekranėlyje
Jei ekrane matote spynelės piktogramą, laikroduke yra įjungtas
netrukdymo režimas. Įjungus netrukdymo režimą laikrodukas
negauna skambučių ir pranešimų (plačiau – 3.13).
Įspėjamasis ženklas ant ryšio padalų
Jei laikroduko ekranėlyje ant ryšio padalų matote įspėjamąjį ženklą:
1) Perkraukite laikroduką
2) Patikrinkite, ar SIM kortelėje yra aktyvuotos SMS žinutės,
pokalbių minutės bei mobilusis internetas (50 MB/mėn.)
3) Patikrinkite, ar esate ryšio zonoje
Trumpas baterijos veikimo laikas
Baterijos veikimo laikas priklauso nuo pasirinkto vietos atnaujinimo
režimo. Pasirinkite „Įprastas režimas: kas 10 minučių“ (detaliau – 3.1).
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Vietos nustatymo netikslumas
Norėdami pagerinti vietos nustatymo tikslumą:
1) Aplikacijoje Gudrutis pasižiūrėkite laikroduko keliavimo istoriją. Pagal tai
galima spręsti kur yra vaikas bei kada buvo prarastas GPS signalas
2) Aplikacijos nustatymuose pasirinkite “Vietos nustatymas realiu laiku” arba
viršutiniame meniu pasirinkite “Vieta”
3) Aplikacijos nustatymuose pasirinkite vietos atnaujinimo režimą (detaliau –
3.1). Tikslumui išgauti naudokite „Sekimo“ režimą (kuomet laikroduko
vietos duomenys yra siunčiami kas 1 minutę), tačiau tai taip pat eikvoja
bateriją

! Priklausomai nuo ryšio pasiekiamumo ir laikroduko navigavimo šaltinio – GPS,
WiFi ar GSM, vietos paklaida gali siekti 5000 m.

“Prietaisas neprisijungęs”
1) Perkraukite laikroduką
2) Patikrinkite, ar SIM kortelėje yra aktyvuotos SMS žinutės, pokalbių minutės
3) Patikrinkite, ar SIM kortelėje yra aktyvuotas mobilusis internetas (bent 50
MB/mėn.)
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4. GARANTIJA IR APTARNAVIMAS
Gudručio produktams yra suteikiama 2 metų garantija. Garantiniai įsipareigojimai
galioja tik tuo atveju, jei gedimas įvyko ne dėl mechaninių pažeidimų ar
netinkamo naudojimo, bet dėl gamintojo broko. Baterijai taikomas 6 mėnesių
garantinis laikotarpis.

Oficialią garantiją suteikia

UAB Promo vero
Įmonės kodas 304041104
PVM kodas LT100009506518
Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius
LT643500010002023659
Telefonas +370 614 77866

IeskokitGudrucioLT

ieskokitgudrucio

El. paštas labas@ieskokitgudrucio.lt
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