IŠMANIOJI APSAUGA VARTOTOJO INSTRUKCIJA
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Prisijungiant Išmaniosios apsaugos programėlėje (po registracijos):
Suveskite registracijos metu suvestus duomenis:
1) elektroninio pašto adresas ir slaptažodis.
2) pasirinkite kalbą.
Suvedus duomenis spauskite „Prisijungti“.

Pagrindiniai meniu
įrankiai:
2.1. Pridėti papildomą saugomą objektą
2.2. Prietaisų skydelis
2.3. Sąskaitos (jeigu esate pagrindinis admin vartotojas, t. y. pirmasis
programėlėje saugomą objektą užsiregistravęs vartotojas)

2.4. Visi įvykiai
2.5. Parametrai
2.6. Pagalba
2.7. Atsijungti

Dėmesio! Veskite slaptažodį, kurį susikūrėte registracijos metu!

`

2.1.

2.2.

Norint pridėti papildomą saugomą objektą vadovaukitės GRIFS AG
išmaniosios apsaugos registracijos instrukcija (nuo žingsnio „pridėti
saugomą „objektą“)

Prietaisų skydelis yra įrankis leidžiantis pasirinkti savarankiškai
norimus matyti ir valdyti viename lange visas apsaugos sistemos
sritis ir, jeigu tokie yra aktyvuoti, kitus patalpų automatikos
įrenginius.
Tai ypač patogu, jeigu valdote keltą saugomų objektų sričių ir jiems
priskirtų automatikos įrenginių (pvz., pagrindinis namas,
pagrindinis biuras, sandėlio patalpos, garažo patalpos ir pan.).
Pirštu braukiant sritį į kairę arba dešinę galima patogiai
įjungti/išjungti apsaugos sistemą konkrečioje srityje).

2.3.

Sąskaitos. Išmaniosios apsaugos programėlėje išmaniajame
įrenginyje, o taip pat ir prisijungiant per interneto naršyklę
(www.saugierdve.lt) saugomo objekto pagrindinis vartotojas gali
matyti atsiskaitymo už paslaugas statusą.
Šią informaciją mato tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos vartotojas.

Pilkai nurodyta mokėtina suma eurais rodo, jog klientas sąskaitas
yra apmokėjęs (jeigu yra permokėjęs, mato permokos sumą eurais).
Rausvai nurodyta suma eurais rodo, kad yra susidariusi mokėtina
skola.
Taip pat vartotojas gali atsisiųsti sąskaitas faktūras, pateiktas per
paskutinius 12 mėnesių.
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Visi įvykiai.
Programėlės skiltyje „Visi įvykiai“ rasite iš saugomo objekto siunčiamus
įvykius (atidarymas/uždarymas, aliarmas, apsaugos sistemos, gedimas
ir pan.). Visi saugomo objekto įvykiai saugomi 3 mėnesius.
Visus įvykius taip pat patogiai galite pasiekti pagrindiniame
programėlės lange.
Visi įvykiai gali būti filtruojami pagal jų tipą bei pagal periodą.
Žemiau rasite įvykius žyminčių ženklų ir jų aprašymo sąrašą.

2.4.

Išjungta. Rodo, kad saugomame objekte apsaugos sistema yra išjungta.
Įjungta. Rodo, kad saugomame objekte apsaugos sistema yra įjungta.
Aliarmas. Rodo, kad saugomame objekte suveikė signalizacija.
Gaisras. Rodo, kad saugomame objekte suveikė gaisrinė signalizacija.
Užpuolimas. Rodo, kad saugomame objekte nuspaustas pavojaus mygtukas.
Atsistatymas. Rodo, kad atsistatė tokie įvykiai, kaip aliarmas, gaisras ir
užpuolimas (pavojaus mygtukas). Tokiu būdu sistema patvirtina, kad po
įvykio suveikęs jutiklis funkcionuoja normaliu režimu.
Gedimas. Rodo, saugomo objekto apsaugos sistemos gedimą.
Įtampos gedimas. Rodo, kad saugomame objekte dingo elektros įtampa.
Objekto pastabos įvykis. Rodo, kad centrinis stebėjimo pultas užfiksavo
pastabą objektui.
Gedimo atsistatymas. Rodo, kad atsistatė apsaugos sistemos gedimas.
Įtampos gedimo atsistatymas. Rodo, kad objekte atstatytas įtampos
tiekimai apsaugos sistemai.
Sensorius. Rodo, kad patalpų temperatūra nebeatitinka nustatytų ribų.
Sensoriaus atsistatymas. Rodo, kad temperatūra atitinka nustatytas ribas.
Įvykis. Rodo, visus sisteminius įvykius, kurie nėra priskiriami prioritetiniams
signalas (gedimui, aliarmui, įjungimui/išjungimui ir kt. aukščiau
išvardintiems).
Įvykio atsistatymas. Rodo, kad kiti sisteminiai įvykiai atsistatė.

2.5.

Skiltį Parametrai sudaro 3 dalys:
1. Profilio nustatymuose galite pasikeisti asmeninę Išmaniosios
apsaugos programėlės informaciją: prisijungimo el. paštą ir slaptažodį.
2. Pagrindinis puslapis leis pasirinkti, koks bus pirmasis programėlės
puslapis (pvz., pirmasis puslapis, kurį rodys įjungus programėlę – visų
įvykių suvestinė ir pan.)
3. Kalba. Galite pasikeisti išmaniosios apsaugos programėlės kalbą
(lietuvių, anglų arba rusų kalba).
Šią informaciją mato ir koreguoja tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos
vartotojas.

.

2.6.

Pagalba.
Trumpi patarimai, kaip pridėti papildomą vartotoją, papildomą
saugomą objektą ir kt.
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Išmaniosios apsaugos funkcija Įjungti/išjungti.
Leidžia išjungti/įjungti patalpų apsaugos sistemą. Jeigu patalpos suskirstytos į atskiras sritis (pvz., pagrindinis namas ir garažas; biuro patalpos
ir sandėlis ir pan.), apsaugos sistemą valdyti galima išjungiant/įjungiant konkrečią sritį, be būtinybės išjungti/įjungti visų patalpų apsaugos
sistemas.
Pagrindinis vartotojas taip pat gali paskirstyti prieigas valdyti konkrečias sritis konkrečiam vartotojui (pvz., vadybininkė Aistė gali
išjungti/įjungti biuro patalpų signalizaciją, o sandėlininkas Algimantas gali išjungti/įjungti tik sandėlio patalpų signalizaciją, plačiau apie šią
galimybę šios instrukcijos dalyje „pridėti naują vartotoją“).
Apsaugos sistemos valdymui išmaniuoju įrenginiui būtinas interneto ryšys.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Įjungti apsaugos sistemą.
Spauskite ant spynelės
ikonos (jeigu saugomos
atskiros sritys, tuomet ant

Spauskite „įjungti“.
Skirtingos
sistemos,
priklausomai
nuo
jų
parametrų, gali veikti ir
papildomais
režimais
(stay, sleep). Pavyzdyje
rodomas toks atvejis.

Įveskite apsaugos kodą.
Jeigu
vesdami
kodą
suklydote,
spauskite

Sistema yra įjungiama.
Kurį laiką galite matyti
įjungimo proceso ženkliuką.
Galite braukti pirštu nuo
ekrano
viršaus,
kad
įsitikintumėte, ar sistemos
būsena pasikeitė.

Sistema yra įjungta.

namelio
ikonos,
pasirinkite sritį, kurią
norite aktyvuoti).

grįžimo
mygtuką.
Suvedę teisingą kodą,
spauskite „Ok“.

i
Papildomos funkcijos Išjungti/įjungti meniu, pažymėtame
.
Pasirinkus atsiradusiame menu:
a. „Pervadinti“, galite pervadinti sritį (pvz., Namas, Garažas, Biuras ir
pan.)
b.
„Zonos“, galite pervadinti atskiras zonas (koridorius, svetainė,
kabinetas ir pan.). Dėmesio! Zonų pavadinimo pakeitimų GRIFS AG centrinis
stebėjimo pultas nemato, ši informacija yra skirta Jūsų asmeniniam
naudojimui!

c.

„Atsakingi“, galite pridėti naują, pašalinti esamą atsakingą asmenį.
Dėmesio! Pakeitus atsakingus asmenis, šie pakeitimai bus matomi ir GRIFS
AG centriniame stebėjimo pulte.
Ši funkcija yra itin patogi, nes užsakovas atsakingų asmenų pakeitimus
galės atlikti ir be papildomos informacijos pateikimui GRIFS AG atstovui.

d. „Skydelis“, galite pridėti/išimti šios srities valdymą iš greitojo
apsaugos sistemos valdymo skydelio.
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Išmaniosios apsaugos funkcija Jutikliai.
Funkcija „Jutikliai“ leidžia stebėti saugomo objekto temperatūros informaciją (pateikia iki 12 temperatūros jutiklių fiksuojamą informaciją).
Temperatūros jutiklių informacija prieinama GRIFS AG išmaniosios apsaugos vartotojams, kurių patalpose įdiegta apsaugos sistemos centralė
arba siųstuvas su papildomais techniniais priedėliais.
Kilus poreikiui stebėti patalpų temperatūrą, kviečiame kreiptis į GRIFS AG klientų aptarnavimo skyriaus specialistus 8 618 08001, klientas@grifsag.lt.

Papildomos funkcijos Jutiklių

i

meniu, pažymėtame
.
Pasirinkus
atsiradusiame
menu:
a. „Pervadinti“, galite aprašyti
atskirus
temperatūros
jutiklius
(pvz.
katilinės
temp., svetainės temp.,
rūsio temp. Ir pan.)
b. „Šalinti“
temperatūros
jutiklį iš sąrašo.
c. „Skydelis“,
galite
pridėti/išimti
jutiklio
pateikiamą informaciją iš
greitojo apsaugos sistemos
valdymo skydelio.

5

Išmaniosios apsaugos funkcija SOS pagalba.
Paspaudus SOS pagalbos mygtuką Išmaniosios apsaugos
vartotojas gali išsikviesti GRIFS AG apsaugos darbuotojų
ekipažą.
Dėmesio! GRIFS AG apsaugos darbuotojai atvyks stebėjimo ir reagavimo
sutartyje nurodytu saugomo objekto adresu.
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Išmaniosios apsaugos funkcija Valdymas.
Funkcija leidžia valdyti iki 12 saugomo objekto patalpų
automatikos įrenginių (pvz., automatiniai vartai, apšvietimas,
vėdinimas, šildymas ir pan.).
Kilus poreikiui valdyti atskirus įrenginius, kviečiame kreiptis į GRIFS AG
klientų
aptarnavimo
skyriaus
specialistus
8
618
08001,
klientas@grifsag.lt.
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7.2.

Išmaniosios apsaugos funkcija Nustatymai.
Pagrindinės nustatymų funkcijos:
7.1. Objekto informacijos koregavimas
7.2. Objekto vartotojų valdymui pridėjimas/pašalinimas
7.3. Pranešimų apie įvykius garso režimas
7.4.Pranešimų apie įvykius nustatymas
7.5. Pranešimų apie įvykius garso nustatymai
7.6. Objekto pašalinimas/ valdymo admin teisės perdavimas

7.1.

Objekto informacija.
Skiltyje galite pakeisti objekto pavadinimą.
Dėmesio! Objekto pavadinimo pakeitimų GRIFS AG centrinis
stebėjimo pultas nemato, ši informacija yra skirta Jūsų asmeniniam
naudojimui!
Dėmesio! Griežtai nerekomenduojame savarankiškai keisti kitų šios
skilties parametrų, nes tai gali turėti įtakos programėlės
funkcionavimui.

Objekto vartotojai.
Šioje skiltyje Jūs galite pakviesti/pašalinti išmaniosios apsaugos vartotoją.
Dėmesio! Šią galimybę turi tik pagrindinis admin išmaniosios apsaugos vartotojas.

Nuspaudus „Pridėti vartotoją“, suvedus kviečiamo asmens el. pašto adresą ir pažymėjus, kokias sritis jis
galės matyti/valdyti.
Dėmesio! Atlikus paskutinį žingsnį nuspauskite „pridėti vartotoją“.

Pašalinti esamą vartotoją galite, tiesiog, šalia esamo vartotojo nuspausti
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7.3.

7.4.

Pranešti su garsu.
Galimybė nustatyti, pranešimų apie
įvykius programėlėje garso režimą:
a. garsusis režimas
b. begarsis režimas.

7.6.

7.5.

Spec. garso nustatymas.
Galimybė specialųjį garsą
įvykiams.

konkretiems

Pastaba. Specialusis garsas yra garsesnis ir ilgiau
trunkantis.
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Pranešimų nustatymai.
Galimybė nustatyti, kuriuos pranešimus apie įvykius vartotojas pageidauja gauti
aktyviuosius pranešimus.

Perduoti arba pašalinti objektą.
Galimybė perduoti programėlės valdymo admin teises kitam
asmeniui arba, apskritai, pašalinti objektą iš saugomų objektų
sąrašo.
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