Detali Gudručio Super-G Active S naudojimo instrukcija
Detali programėlės Super-G naudojimo instrukcija

Apie laikrodį - telefoną
Laikrodžio modelis ir pagrindinės funkcijos
Gudrutis Super-G Active

Gudručio Super-G Active S techniniai parametrai
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Skambučiai, balso ir teksto pranešimai į laikrodį;
Skambučiai ir balso žinutės iš laikrodžio;
10 adresų knygelė;
1.3” IPS spalvotas liečiamas ekranas;
240*240 ekrano rezoliucija;
Procesorius: MTK;
Baterijos talpa 840mAh;
Nano SIM kortelė palaikanti 2G;
Preliminarios vietos nustatymas*;
Žadintuvas;
SOS pagalbos mygtukas;
Netrukdymo režimas;
Širdies pulso matavimas;
Žingsniamatis
Orų informacija (realiu laiku);
Kūno temperatūros matavimas;
Chronometras;
Atgalinis laikmatis.

Svarbu!
Pokalbiams ir duomenų perdavimui reikalinga 2G SIM kortelė su pokalbių, SMS žinučių bei
mobiliųjų duomenų planu (pakanka apie 200 MB/mėn.).
* Lauke naviguoja pagal WIFI ir GPS, viduje – WIFI ir CELLS (tai operatorių GSM bokštų
padėtis). Galima vietos nustatymo paklaida, priklausomai nuo ryšio operatoriaus, vietos
nustatymo signalo bei kitų techninių sąlygų. Tai nėra tikslios vietos nustatymo įrenginys!
Prietaiso negalima nardinti į vandenį/skysčius ar gausiai pilti vandenį/skysčius tiesiogiai ant
korpuso. Sušlapinus laikrodį ar pažeidus jį mechaniškai, garantija nėra taikoma.
Laikrodis telefonas nėra medicininės paskirties pulso ir temperatūros matavimo įrenginys.
Pateikiami matavimai yra preliminarūs ir priklauso nuo matavimo atlikimo tikslumo ir aplinkos
veiksnių.

Pažinkite laikrodį - telefoną
Prietaiso komplektacija
Įsitikinkite, kad dėžutėje yra pilna komplektacija:
- laikrodis-telefonas
- įkroviklis
- 1 papildoma trumpesnė silikoninė apyrankė
- 1 papildomas SIM kortelės dangtelis
- pradžios gidas

Laikrodžio ekrano valdymas

Pasiruošimas naudoti
SIM kortelė
Įdėkite SIM* kortelę į laikrodį, kaip parodyta paveikslėlyje:

-

Įsitikinkite, kad SIM kortelė neturi PIN kodo (jį nuimti galite SIM kortelę įdėję į mobilųjį
telefoną);
Įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas;
Išimkite SIM kortelės dangtelį;
Atsargiai įkiškite SIM kortelę į lizdą taip, kaip parodyta paveikslėlyje;
Tvirtai užspauskite SIM dangtelį.

Svarbu! Laikrodukas palaiko tik 2G ryšio SIM korteles. SIM kortelėje turi būti aktyvuotas mobiliųjų
duomenų, pokalbių ir SMS žinučių planas. Rekomenduojame turėti bent 200 MB mobiliųjų
duomenų mėnesiui.

Laikrodžio įkrovimas ir įjungimas
Sėkmingai įdėję SIM kortelę, įkraukite laikrodį:
- Pridėkite magnetinį įkroviklį prie laikrodžio nugarėlės;
- Įsitikinkite, jog įkroviklio laidas yra ištiesintas ir tinkamai prisitvirtinęs;
- Palikite įrenginį ant kieto, nejudančio paviršiaus;
- Ekrane turite matyti baterijos krovimo ikoną;
- Laikrodį kraukite tol, kol matysite, kad baterija pilnai įkrauta!
- Įjunkite Super-G Active S laikrodį spausdami ir palaikydami šone esantį mygtuką.
Svarbu! Laikrodžius galite įkrauti prijungę prie įjungto kompiuterio arba iki 5V/1A
palaikančiu įkroviklio adapteriu. Krovimo laikas 2-3 val. Rekomenduojame įkrauti
reguliariai, kol laikrodis-telefonas nėra pilnai išsikrovęs.

Laikrodžio - telefono meniu
Braukdami liečiamą ekraną iš dešinės į kairę, rasite šiuos meniu punktus:
1. Adresų knyga:
○ užeikite ir spauskite ant adresato, norėdami skambinti
○ norėdami baigti skambutį, laikrodžio ekrane spauskite išjungimo mygtuką
arba šone esantį mygtuką su žaibo simboliu
2. Žinutės
○ užeikite, norėdami matyti paskutinę gautą žinutę
3. Balso žinutės (Pokalbiai):
○ užeikite ir spauskite ant gautos žinutės, norėdami ją perklausyti
○ spauskite “Mikrofono ikoną” ir kalbėkite; atleiskite norėdami išsiųsti žinutę
4. Pulso matavimas:
○ matysite dabartinį pulso matavimą bei vieną ankstesnį matavimą
5. Temperatūra:
○ galėsite pamatuoti apytikslę kūno temperatūrą tiek laikrodyje, tiek iš aplikacijos.
6. Žingsniamatis:
7. Chronometras
8. Atgalinis laikmatis
9. Nustatymai:
○ Kalba (čia galite pasirinkti prietaiso kalbą)
○ Stilius (čia galite pasirinkti iš dviejų laikroduko stilių)
○ Garsas ir ryškumas (galite reguliuoti laikrodžio garsumą ir ryškumą)
10. Braukiant pagrindiniame ekrane iš viršaus į apačią, matysite orus realiu laiku.
11. Braukiant pagrindiniame ekrane iš apačios į viršų, matysite IMEI numerį ir QR kodą.

Slaptas meniu
Laikroduko slaptas meniu įjungiamas 10 kartų palietus QR kodą. Slaptame meniu rasite
šiuos punktus (slaptas meniu galimas tik anglų kalba):
1. Power off
○ Paspaudus ‘Power off’ galėsite išjungti prietaisą.
2. Music Test
○ Pasirinkus šį testą pradeda groti muzika, kuri leidžia patikrinti
garsiakalbio veikimą.
3. Factory Test
○ Tai režimas skirtas laikroduko testavimui, jame galima patikrinti kaip veikia pulso,
temperatūros matavimo funkcijos, ar tinkamai veikia fiziniai mygtukai, sensoriai.
4. Restore
○ Gamyklinių parametrų atstatymo funkcija “Restore”. Palietus ekraną, bus
atstatyti gamykliniai parametrai, visa informacija laikrodyje bus ištrinta

Laikrodžio - telefono valdymas Super-G programėle
Kaip įdiegti programėlę?

Kaip užsiregistruoti ir pridėti Gudrutį?
1. Parsisiuntę programėlę spauskite “Pradėti” ir pasirinkite norimą kalbą.

2.
Nuskenuokite laikrodyje esantį QR kodą arba įveskite IMEI kodą ranka (kodas
nurodytas tiek laikroduke(pradiniame ekrane braukite pirštu iš apačios į viršų) tiek ant
dėžutės nugarėlės).

3. Įveskite informaciją apie vaiką bei įrašykite savo telefono numerį.
Svarbu! Gavę pranešimą dėl prieigos prie telefono kameros, nuotraukų galerijos, vietos
nustatymo bei mikrofono - leiskite prieigą. Kitu atveju programėlė negali pilnai funkcionuoti.

Jūs prisijungėte!

Daugiau programėlės Super-G funkcijų
Skambučiai
Kaip tai veikia? Spausdami ant apačioje esančios skambučio ikonos
nueisite į langą, kuriame matysite skambučių istoriją.
Norėdami skambinti tiesiai į laikrodį paspauskite ikoną su telefonu. Skambinti į
laikrodį galite ir tiesiai iš telefono adresų knygos.

Žinutės
Apačioje esančioje juostoje rasite žinučių ikoną. Ją paspaudus užeisite į žinučių langą.
Atsidariusiame lange galite matyti įeinančias ir išeinančias balso bei tekstines žinutes.
Ikonos leidžia pasirinkti, kokią žinutę norite siųsti: balso arba tekstinę: norėdami siųsti balso
žinutę, spauskite ant mikrofono ikonos, kalbėkite ir atleiskite; Norėdami siųsti tekstinę žinutę,
spauskite ant klaviatūros ikonos, įrašykite tekstą ir spauskite siųsti. Žinutės nukeliaus tiesiai į
laikroduką.
Programėlėje galėsite išklausyti ar perskaityti iš Gudručio gautas žinutes..

Sveikata
Apatinėje juostoje rasite pasirinkimą - DAUGIAU. Pasirinkę ją, rasite skiltį Sveikata.
Šioje skiltyje galite matyti informaciją apie nueitus žingsnius,matysite paskutinį pulso
matavimo rezultatą, bei galėsite inicijuoti temperatūros matavimą.
Atkreipkite dėmesį, jei laikrodis dėvimas netinkamai, nedėvimas ar kiti aplinkos
ypatumai nėra tinkami matavimui atlikti - gautas rezultatas gali būti netikslus.
Rezultatas pateikiamas po 2 minučių nuo matavimo inicijavimo.
Laikrodis telefonas nėra medicininės paskirties pulso ir temperatūros matavimo
įrenginys. Pateikiami matavimai yra preliminarūs ir priklauso nuo matavimo
atlikimo tikslumo ir aplinkos veiksnių.

Vaiko buvimo vieta
Pagrindiniame aplikacijos lange (arba paspaudę pirmą ikoną apatinėje meniu juostoje)
matysite žemėlapį. Apskritimas su vaiko nuotrauka rodo preliminarią vaiko buvimo vietą.
Spustelkite ant apskritimo, norėdami atnaujinti:
-

preliminarią prietaiso buvimo vietos informaciją
datą ir laiką, kada laikrodis paskutinį kartą siuntė buvimo vietos koordinates
prietaiso baterijos duomenis
pagal ką paskutinio duomenų perdavimo metu navigavo prietaisas (WiFi, GPS
ar CELLS (tai operatorių GSM bokštų padėtis))*

Laikrodis savaime atnaujina informaciją tik tuomet kai Jūs įeinate į aplikaciją.

** Lauke laikrodis naviguoja pagal WIFI ir GPS, patalpų viduje – WIFI ir CELLS (tai
operatorių GSM bokštų padėtis). Galima vietos nustatymo paklaida, priklausomai nuo ryšio
operatoriaus, vietos nustatymo signalo bei kitų techninių sąlygų. Tai nėra profesionalus
tikslios vietos nustatymo įrenginys!

Keli prietaisai
Programėlėje galite pridėti ir patogiai valdyti kelis laikrodžius:
-

užeikite į meniu, esantį viršuje, kairiajame kampe;
pasirinkite “Laikrodžių sąrašas”;
viršutiniame dešiniajame kampe spauskite “+”;
skenuokite laikroduke (arba ant dėžutės) esantį QR kodą arba įveskite ranka;
užpildykite informaciją apie vaiką;
sėkmingai pridėtas laikrodIS atsiras programėlėje ir laikrodžių sąraše.

Norėdami stebėti tam tikro laikrodžio buvimo vietą, skambinti, siųsti žinutę ar redaguoti
parametrus, pasirinkite prietaisą pagrindiniame programėlės lange, po žemėlapiu,
paspausdami ant pageidaujamo laikrodžio ikonos (nuotraukos, jei tokią pridėjote
registruodami laikrodį).

Daugiau nustatymų
Jūsų profilis ir nustatymai

Slaptažodžio keitimas
>
Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite ikoną, esančią pagrindinio lango
viršutiniame kairiajame kampe;
> pasirinkite “Pakeisti slaptažodį”
> įveskite senąjį slaptažodį;
> įveskite naują slaptažodį;
> išsaugokite;
> slaptažodis sėkmingai pakeistas.

Slaptažodžio priminimas
Jeigu pamiršote prisijungimo prie programėlės slaptažodį:
> pasirinkite funkciją priminti slaptažodį;
> įrašykite elektroninio pašto adresą su kuriuo registravotės programėlėje;
> patikrinkite elektroninio pašto dėžutę tame pačiame telefone, kuriame yra Jūsų
programėlė;
> atėjusiame laiške rasite mygtuką su nuorodą, paspauskite jį (žr. pav. žemiau);
> atsidursite slaptažodžio keitimo lange (žr. pav.);
> pakeiskite slaptažodį ir išsaugokite.

Programėlės kalbos nustatymai
>
Norėdami programėlės kalbą, paspauskite ikoną, esančią pagrindinio lango
viršutiniame kairiajame kampe;
> pasirinkite “Kalba”;
> Pasirinkite norimą kalbą ir išsaugokite.
Jūsų profilio programėlėje nustatymai
>
Norėdami redaguoti savo profilio nustatymus programėlėje, paspauskite ikoną,
esančią pagrindinio lango viršutiniame kairiajame kampe;
> pasirinkite “Profilio nustatymai”;
> redaguokite nustatymus ir išsaugokite.

Laikrodžio - telefono profilis ir nustatymai
Jeigu turite daugiau nei vieną laikrodį, pirmiausia pasirinkite laikrodį, kurio parametrus
norite redaguoti. Tuomet apatinės meniu juostos dešiniajame kampe, spausdami
“Daugiau” ir pereisite į meniu su papildomomis funkcijomis ir nustatymais:
Adresų knyga.
> norėdami pridėti adresatus į adresų knygą, pasirinkite “Adresatai”
> Spauskite “+” viršutiniame dešiniajame kampe
> Įveskite adresato vardą bei telefono numerį
> ivestą kontaktą galite pridėti prie SOS adresatų (daugiausiai 3 kontaktai)
>
norėdami pašalinti kontaktą pasirinkite norimą adresatą, tuomet spauskite
“Redaguoti” ir “ištrinti adresatą”.
> pridėti numeriai automatiškai atsiranda laikroduke.

Žadintuvas:
> spauskite žadintuvo ikoną, norėdami pridėti žadintuvą ar priminimą;
> spauskite “+”, norėdami sukurti naują žadintuvo skambėjimo laiką
> įveskite pavadinimą (jis bus matomas tik programėlėje)
> nustatykite laiką (žadintuvas skamba pakartotinai kelis kartus)
> papildomai galite pasirinkti automatinį žadintuvo/priminimo kartojimą
> išsaugokite. žadintuvas numatytu laiku suveiks laikrodyje.

Netrukdymo režimas
Pasirinkę šį režimą jūs užrakinate laikrodį - ekranas bus neveiksnus ir nereaguos į lietimą,
laikrodis neskambės. Norėdami nustatyti netrukdymo režimą:
> spauskite netrukdymo režimo ikoną;
> spauskite “+”, norėdami aktyvuoti netrukdymo režimą
> įveskite pavadinimą (jis bus matomas tik programėlėje)
> nustatykite pradžios ir pabaigos laiką ir išsaugokite.
Skambėjimo tonas

Super G Active laikrodyje galite pasirinkite tris skambėjimo busenas: skambėjimą, vibraciją
arba begarsį režimą.

Papildomi nustatymai:
- prietaiso išjungimas nuotoliniu būdu;
- prietaiso perkrovimas nuotoliniu būdu.
- laikas ir data.

Garantija ir aptarnavimas
Gudručio produktams suteikiama 2 m. garantija. Garantiniai įsipareigojimai galioja
gedimams, įvykusiems ne dėl mechaninių ar drėgmės pažeidimų ar netinkamo naudojimo.
Baterijos, korpuso ar kitų detalių nusidėvėjimas per laiką nėra laikomas garantiniu gedimu.
Šis prietaisas nėra tikslios vietos nustatymo įrenginys. Pagrindinė laikrodžio telefono funkcija yra įeinantys ir išeinantys skambučiai. Preliminarios vietos nustatymas
yra papildoma funkcija, kurios tikslumas gali priklausyti nuo techninių sąlygų ir aplinkybių.
Dėmesio! Prietaiso nerekomenduojame nardinti į vandenį/skysčius ar pilti vandenį/
skysčius tiesiogiai ant korpuso. Sušlapinus laikrodį ar pažeidus jį mechaniškai, garantija
nėra taikoma.
Daugiau informacijos apie garantiją, garantijos apribojimus ir kitą naujausią aktualią
informaciją rasite čia: https://help.super-g.watch/lt/support/home

Oficialią garantiją suteikia
UAB Promo vero
Įmonės kodas 304041104
PVM kodas LT100009506518
Konstitucijos pr. 26, 08105 Vilnius
LT643500010002023659

Kyla klausimų? Susisiekime!
Telefonas +370 614 77866
SEl. paštas: labas@gudrutis.lt

