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1. DIEgImAS
Norint pradėti naudotis  Eldes security programėle, jums reikia:

•	 apsilankyti Google play parduotuvėje (android) arba app store (ios)  ir atsisiųsti programėlę

•	 atsisiuntus programėlę, įdiekite ją savo išmaniajame telefone

•	 Kai programėlė bus įdiegta, paleiskite programėlę 

2. REgISTRACIJA
paleidus programėlę, atsidarys pradžios ekranas,  kuriame jums reikės prisiregistruoti (jei jungiatės pirmąkart) arba prisijungti- (jei tai darėte 
anksčiau).
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Kai registracija bus baigta, apsilankykite savo el.pašte  (kuri nurodėte registruojantis) ir paspauskite ant atsiradusios nuorodos, kad patvirtinti Eldes 
security paskyros registraciją (jei laiško su nuoroda nėra, pasitikrinkite Šiūkšlinės aplanką!). sėkmingai patvirtinus paskyros registraciją, patvirtin-
imo puslapyje matysite informacinį pranešimą apie šį įvykį.

toliau jums reikės viską tinkamai sukonfigūruoti, naudojant programinę įrangą Eldes utility.

3. PROgRAmĖLĖS ELDES SECURITY AKTYVAVImAS APSAUgOS SISTEmOJE
siekiant viską tinkamai sukonfigūruoti, pirmiausia atsisiųskite programinę įrangą Eldes utility ir ją įdiekite (atsisiuntimo nuoroda pateikta žemi-
au):  
https://eldesalarms.com/product/eldes-utility-tool/

Įdiegus Eldes utility programinę įrangą, paleiskite ją ir atlikite nurodytus konfigūravimo veiksmus:

•	 Įjungti Eldes Cloud services funkciją. tai galite atlikti, naudodami programinę įrangą Eldes utility: atidarykite skyrių Cloud services ir įjunkite 
Eldes Cloud services parinktį; kitas būdas yra išsiųsti sms komandą XXXX SmART:On  (pakeiskite XXXX savo sms slaptažodžiu, pvz. 1111 
smart:oN ).  

•	 pasirinkti tinkamą komunikacijos būdą (Gprs arba LaN ). ! DĖmESIO ! jei naudojama EsIm364 ar EsIm384 apsaugos sistema, tuomet reikia 
rinktis LaN komunikacijos būdą, kuris šiuo atveju laikomas greitesniu ir patikimesniu būdu).

•	 Įvesti apN reikšmes, jeigu to reikalauja jūsų mobilaus ryšio operatorius.

Primygtinai rekomenduojame išjungti visus SmS pranešimus ir mS (ARC) režimo parinktį - šie du veiksniai įtakoja sistemos 
būsenos atnaujinimo laiką.  siekiant, kad programėlė veiktų sklandžiai ir be jokių sutrikimų, prašom išjungti sms pranešimų siuntimą 
ir ms (arC) režimo parinktis (tai galite atlikti programinės įrangos Eldes utility pagalba). 

Nepamirškite išsaugoti savo nustatymų - tam būtina paspausti mygtuką Įrašyti nustatymus.
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4. PROgRAmĖLĖS PALEIDImAS

atlikus visus konfigūravimo veiksmus, paleiskite programėlę ir prisijunkite. programėlės pradžios ekrane jums reikės įvesti savo registracijos 
el.pašto adresą ir slaptažodį.

taip pat jūs galite užsidėti varnelę prisiminti tam, kad galėtumėte likti nuolat prisijungę (kol patys nenuspręsite atsijungti).

4.1. KAIP ATKURTI JŪSŲ SLAPTAŽODĮ (JEIgU JĮ PAmIRŠOTE)
jeigu jūs pamiršote slaptažodį, norėdami jį atkurti paspauskite Pamiršote slaptažodį?  parinktį ir jums bus išsiųsta slaptažodžio atkūrimo nuo-
roda.
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po to, kai kreipėtės dėl slaptažodžio atkūrimo nuorodos, apsilankykite savo el.pašte  (kuri nurodėte registruojantis) ir paspauskite ant atsiradusios 
nuorodos, kad patvirtinti Eldes security paskyros slaptažodžio keitimą (jei laiško su nuoroda nėra, pasitikrinkite Šiūkšlinės aplanką!). sėkmingai 
pakeitus paskyros slaptažodį, patvirtinimo puslapyje matysite informacinį pranešimą apie šį įvykį.

5. KAIP PRIDĖTI ĮREngInĮ, nAUDOJAnT PROgRAmĖLĘ

programėlė Eldes security palaiko tik šiuos įrenginius: EsIm384 (visos versijos) and pitbull alarm pro (visos versijos); EsIm364 
, kurio programinės įrangos versija yra V02.10.00 arba vėlesnė; pitbull alarm (EpIr3) kurio programinės įrangos versija yra 
V01.02.00 arba vėlesnė. primygtinai rekomenduojame atnaujinti visų turimų apsaugos sistemų programinę įrangą iki naujausios 
versijos, tokiu būdu išvengsite nenumatytų nepatogumų. 

pirmąkart prisijungus, jums bus siūloma prideti vietą (t.y. įrenginį). paspaudę parinktį prideti vietą, turėsite užpildyti tokius nurodytus laukus: 
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•	 Vietos pavadinimas - įveskite jums patinkantį vietos pavadinimą

•	 Smart ID  -  įveskite teisngą įrenginio smart Id kodą, BE jokių tarpų tarp ženklų. smart Id kodą sudaro 24 ženklai, o patį kodą galite rasti, atidarę 
programinės įrangos Eldes utility meniu skyrių Cloud Services.

•	 Skenuoti smart ID - jūs taip pat galite nuskenuoti įrenginio smart Id 

tam, kad galėtumėte matyti ir skenuoti smart Id Qr kodą, pirmiausia programinėje įrangoje Eldes utility įjunkite Cloud services 
parinktį.

•	 Įrenginio telefono numeris–  tai sIm kortelės, įdėtos į įrenginį, numeris. Numerio įvesti nebūtina, tačiau tam tikru atveju jo gali prireikti.

užpildę visus būtinus laukus, spauskite mygtuką pridėti ir ekrane pasirodys pranešimas apie sėkmingai atliktą veiksmą. tuomet 
reikia palaukti keletą minučių, kol vyks jūsų naujai pridėto įrenginio ir programėlės duomenų sinchronizacija. 

TUO ATVEJU, KAI JUmS nEPAVYKS PRIDĖTI nAUJO ĮREngInIO, taip gali būti dėl šių priežasčių:
•	 jūsų įrenginyje išjungta Cloud services parinktis;

•	 Įrenginio pridėjimo procesas nutrūko ir ne visi duomenys buvo perkelti į serverį;

•	 Eldes įrenginyje nėra įjungta mobiliųjų duomenų perdavimo paslauga;

•	 Įrenginio sIm kortelėje nepakanka mobiliųjų duomenų;

•	 Klaidingai įvesti Gprs nustatymai (apN, vartotojo vardas, slaptažodis);

•	 Gsm ryšio antena neprijungta arba prijungta netinkamai;

•	 Įrenginio sIm kortelė yra tik 3G tipo, tuo metu kai įrenginys palaiko tik 2G tipo korteles;

•	 Įrenginio sIm kortelė  neišjungtas pIN kodo reikalavimas;

•	 Įrenginys yra sumontuotas aplinkoje, kurioje Gsm signalo lygis yra žemas.

po to, kai įrenginys bus pridėtas, jūsų paprašys įvesti teisingą vartotojo pIN kodą – įvedus jį, gausite prieigą prie įrenginio nustatymų (t.y. patekti į 
pagrindinį menių) ir pakeisti nustatymus pagal asmeninius poreikius. 

PASTABA dėl Vartotojo kodo: sistema palaiko skaitinius kodus, žinomus kaip „vartotojo kodas” , kurie leidžia įjungti/išjungti apsaugą, taip pat 
atlikti smulkų sistemos konfigūravimą ir valdymą. vartotojo kodo sritis lemia, kuri sistemos srities apsauga gali būti įjungta/išjungta, pasitelkus 
individualų vartotojo kodą. Norint įjungti/išjungti apsaugą klaviatūros pagalba,  varotojo kodas turi būti priskirtas tai pačiai sričiai,  kuriai yra 
priskirta klaviatūra.
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6. PAgRInDInIO mEnIU TURInYS (Apžvalga)
pagrindinio meniu ekrane rasite šiuos skyrius bei papildomą informaciją:
namai  - įrenginio valdymo skyrius. 

Vietos - skyrius skirtas vietų valdymui (yra galimybė pridėti iki 10 naujų įrenginių arba pašalinti nereikalingus įrenginius).

Vartotojai - skyrius skirtas vartotojų valdymui (yra galimybė pridėti iki 10 naujų vartotojų arba pašalinti nereikalingus vartotojus). 

mano profilis - galimybė peržiūrėti arba redaguoti savo profilį  (pasikeisti el.paštą arba slaptažodį; ištrinti paskyrą).

nustatymai - galimybė valdyti papildomus nustatymus (pasirinkti norima įrenginį; pakeisti kalbą; įjungti ar išjungti  iššokančius aktyvuosius 
“push” pranešimus; pasirinkti įvykius, apie kuriuos norite būti informuotas iššokančiais aktyviaisiais “push” pranešimais. 

Atsijungti – atsijungti nuo vartotojo paskyros.

Informacija (virš visų skyrių):

Esamos paskyros vartotojo statusas (administratorius ar įprastas vartotojas)  ir vartotojo el.pašto adresas (t.y. paskyros savininko el.pašto adre-
sas). 

Informacija (po visais skyriais):

Rūšiuoti pagal vietą - paspaudę ant išskleidžiamojo meniu galėsite pasirinkti, kurios vietos (t.y. įrenginio) įvykių pranešimus norite matyti ekrane.

Peržiūrėti visas vietas - pasirinkus šį režimą, jūs galėsite matyti visų įrenginių visus įvykių pranešimus vienoje vietoje (chronologiškai). Atkreip-
kite dėmesi, kad pasirinkus šį režimą,  programėlės ekrane pasikeis skyrių išdėstymas (viršutinėje ekrano dalyje matysite ploną mažų ikonėlių 
juostą; žr. žemiau):
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6.1. Skyrius namai
Įrenginio valdymo skyrius pavadinimu Namai, suskirstytas į 4 dalis: Sritys,Temperatūra, Automatizacija ir pranešimai  (šių dalių aprašymą rasite 
po pateiktais vaizdais).

Sritys - leidžia įjungti aspsaugą įprastu režimu arba Nakties režimu, išjungti apsaugą skirtingose srityse ar laikinai užblokuoti pažeistas zonas; 

Temperatūra - leidžia peržiūrėti momentinę pasirinkto jutiklio temperatūros reikšmę; 

Automatizacija - leidžia valdyti visus galimus pGm išėjimus (įjungti arba išjungti juos); 

Pranešimai - leižia peržiūrėti visą pasirinktos vietos visų įvykių žurnalą. pasirinkti, kurie įvykiai bus rodomi šiame žurnale, galite vartotojo paskyros 
nustatymuose.  papildomai, vartotojas gali rinktis režimą peržiūrėti visas vietas, tai suteiks jam galimybę matytį visų pridėtų įrenginių įvykius.

6.2. Skyrius Vietos
skyriuje vietos jūs galite matyti visus paskyroje pridėtus įrenginius (žr. žemiau):
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Šiame skyriuje jums bus pateikta tokia informacija: 

Vietos pavadinimas - pasirinkto įrenginio pavadinimas (t.y. vietos pavadinimas);

Sričių sąrašas - visų sričių, kurias galima valdyti, sąrašas(1 sritis pitbull alarm/pitbull alarm pro įrenginiuose, iki 4 sričių EsIm364/EsIm384 
įrenginiuose); 

Einama sričių būsena – srities apsauga įjungta (raudona spynelės ikonėlė) arba išjungta (žalia spynelės ikonėlė); 

Vaizdas - iš anksto numatytas vaizdas arba nuotrauka, įkelta iš jūsų nuotraukų archyvo; ši galimybė padės jums lengviau atpažinti vietą ar suteikti 
jai atspalvį);   

Šauktuko ikonėlė virš Vietos vaizdo - įspėja, kad aptiktos sistemos problemos (arba įvyko aliarmas); 

Pliuso parinktis (+ ženklas) viršutiniame dešiniajame ekrano kampe  -  norėdami pridėti daugiau įrenginių (iki 10), jums reikės paspausti ženklą 
(+) tokiu būdu galėsite pridėti naują vietą (t.y. įrenginį). po to turėsite įvesti visus būtinus naujo įrenginio duomenis (visą reikalingą įrenginio infor-
maciją galite rasti programinės įrangos Eldes utility meniu skyriuje Cloud services). 

nustatymų ikona  - norėdami pakeisti tam tikros vietos nustatymus, paspauskite ant nurodytos ikonos, kuri yra šalia vietos pavadinimo. tokiu 
būdu pateksite į papildomą menių, kur galėsite matyti ir keisti  the following:

Įrenginio ImEI - 15 skaitmenų įrenginio ImEI numeris;

Įrenginio modelis – EsIm364, EsIm384, pitbull alarm arba pitbull alarm pro;

Įrenginio programinės įrangos versija - dabartinė įrenginio programinės įrangos versija;

Būsena - nurodo, ar šiuo metu įrenginys yra pasiekiamas ar išjungtas;

gSm signalo lygis - skalė, nurodanti siganlo lygį (geras arba žemas); 

Baterijos statusas – gera arba sugedusi;

Vietos pavadinimas - jūs galite pakeisti vietos pavadinimą;

Vietos telefono numeris - jį taip pat galite keisti;

Vaizdas - galite pasirinkti norimą vaizdą;

Sritys - galite peržiūrėti visų aktyvių sričių pavadinimus, ir pasirinkti norimą vaizdą visoms sritims atskirai;

Temperatūros - leidžia peržiūrėti momentinę pasirinkto jutiklio temperatūros reikšmę;

Automatizacija - leidžia peržiūrėti visų galimų pGm išėjimų sąrašą;

Pašalinti vietą – ši parinktis leidžia tuo metu naudojamą įrenginį iš programėlės pridėtų įrenginių sąrašo; 

Perkelti įrenginį (žr. paaiškinimą žemiau):

Parinktis Perkelti įrenginį leidžia perkelti įrenginį kito vartotojo paskyrai. tam tereikia įvesti bet kokį galiojantį el.pašto adresą (būtina) ir 
trumpą tekstinį pranešimą (pasirinktinai). tuomet reikia paspausti mygtuką perkelti, po ko ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas. jeigu ne-
persigavlojote, tuomet dar kartą paspauskite mygtuką perkelti ir veiksmas bus atliktas (norėdami atšaukti perkėlimo procesą, spauskite atšaukti). 
toliau pateikti vaizdiniai šio veiksmo pavyzdžiai:
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6.3. Skyrius Vartotojai
skyriuje vartotojai jums bus pateikta tokia informacija:

Paskyros vartotojai – pateikia sąrašą vartotojų, kurie gali valdyti apsaugos sistemą.

Būsena – individualios vartotojo paskyros būsena (aktyvi/Neaktyvi).

Pridėti naują vartotoją – leidžia jums pridėti iki 10 naujų vartotojų arba pašalinti nereikalingus vartotojus.

Galimybė pridėti naują vartotoją bus paaiškinta išsamiau. 

Norėdami pridėti naują vartotoją, pasirinkite pridėti naują vartotoją ir užpildykite visus būtinus:

Vartotojo vardas; El.pašto adresas; Slaptažodis; Pakartokite slaptažodį. 

taip pat jums reikės pasirnkti pradinę naujo vartotojo paskyros būseną (gamykliškai, paskyra bus aktyvi) ir priskirti buvimo vietą (t.y. įrenginį), 
kurią šis vartotojas galės valdyti (gamykliškai - išjungta). užpildžius visus laukelius ir pakeitus parinktis, spauskite mygtyką pridėti ir norimas 
veiksmas bus atliktas  (norėdami atšaukti naujo vartotojo pridėjimo procesą, spauskite atšaukti). 
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toliau pateikti vaizdiniai šio veiksmo pavyzdžiai:

 prašom įsidėmėti, kad tIK paskyros Administratorius gali valdyti vartotojus: pridėti naujus vartotojus (iki 10) ir leisti jiems valdyti 
tam tikrą vietą (t.y. tam tikrą įrenginį). svarbu atsiminti, kad nauji vartotojai NEGaLI patys pridėti naujas vietas (t.y. naujus įrenginius).   

Norėdami pašalinti esamą vartotoją, nusileiskite į meniu puslapio apačią, kur matysite parinktį pašalinti vartotoją – reikia paspausti mygtuką 
perkelti, po ko ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas. jeigu nepersigavlojote, tuomet dar kartą paspauskite mygtuką pašalinti vartotoją ir veiks-
mas bus atliktas (norėdami atšaukti vartotojo pašalinimo procesą, spauskite atšaukti). toliau pateikti vaizdiniai šio veiksmo pavyzdžiai:
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6.4. Skyrius mano profilis
skyriuje mano profilis jums bus pateikta tokia informacija:

Paskyros būsena – nurodo, ar esate paskryos adminstratorius ar įprastas vartotojas.

El.pašto adresas – paskyros savininko el.paštas (el.pašto adresą galima keisti, paspaudus ant pieštuko ikonėlės).

Slaptažodis – paskyros savininko slaptažodis (slaptažodį galima keisti, paspaudus ant pieštuko ikonėlės).

Paskutinio apsilankymo data -  nurodo tikslų laiką, kada pastarąjį kartą paskyros savininkas buvo priisjungęs per programėlę.

Registracijos data-  nurodo tikslų laiką, kada paskyros savininkas apskritai pradėjo naudotis programėle. 

Pašalinti paskyrą -  galimybė visiškai pašalinti esamą vartotojo paskyrą.

Galimybė Pašalinti paskyrą bus paaiškinta išsamiau: 

Norėdami pašalinti paskyrą, nusileiskite į meniu puslapio apačią, kur matysite parinktį Pašalinti paskyrą – jums reikia paspausti mygtuką Paša-
linti paskyrą, po ko ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas. jeigu nepersigavlojote, tuomet dar kartą paspauskite mygtuką Pašalinti paskyrą ir 
veiksmas bus atliktas (norėdami atšaukti paskyros pašalinimo procesą, spauskite atšaukti).

PATVIRTInUS VEIKSmĄ  “PAŠALInTI PASKYRĄ” , JIS nEgALI BŪTI ATŠAUKTAS!
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toliau pateikti vaizdiniai šio veiksmo pavyzdžiai:

6.5. Skyrius nustatymai
skyriuje nustatymai jums bus pateikta tokia informacija:

Kalba –  leidžia pasikeisti numatytąją kalbą (anglų) į jūsų pageidaujamą kalbą.

Pradžios ekranas – leidžia pasirinkti įrenginį, kurį galėsite valdyti, kaskart kai įeisite į skyrių Namai.

Aktyvieji pranešimai – leidžia įjungti ar išjungti  iššokančius aktyvuosius “push” pranešimus; pasirinkti atskirus įvykius, apie kuriu-
os norite būti informuotas iššokančiais aktyviaisiais “push” pranešimais. Įsidėmėkite – pakeitus aktyviųjų pranešimų nustatymus, BŪ-
tINa paspausti mygtuką taikyti – priešingu  atveju jūsų nustatymai nebus išsaugoti.  toliau pateikti vaizdiniai šio veiksmo pavyzdžiai: 
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6.6. Skyrius Atsijungti
Kai tik nuspręsite, kad norite atsijungti nuo savo paskyros ir uždarytio programėlę – tuomet spauskite Atsijungti, po ko ekrane pasirodys įspėja-
masis pranešimas. jeigu nepersigavlojote, tuomet dar kartą paspauskite mygtuką Atsijungti ir veiksmas bus atliktas (norėdami atšaukti veiksmą, 
spauskite atšaukti).

tiek šiam kartui. tikimės jog šis aiškinamasis trumpas vartotojo vadovas bus jums naudingas. primename, kad mes visuomet pasiruošę padėti 
išpręsti jums rūpimus klausimus ir pagerinti kiekvieno vartotojo patirtį.

mes labai vertiname tai, kad renkatės mūsų produkciją ir norime toliau tęsti sėkmingą bendrą augimą!

pagarbiai, 



pagaminta Europos sąjungoje

eldesalarms.com


