
Sklandžiai ir patogiai ATIDARYKITE / UŽDARYKITE bet kokio tipo AUTOMATINIUS VARTUS, 
GARAŽO ar PATALPŲ DURIS, UŽTVARAS, naudodami  APP’SĄ išmaniuosiuose telefonuose. 
Svarbu: nepamirškite telefonuose aktyvuoti BlueTooth ir GPS.
 
TAM, KAD PRADĖTUMĖTE NAUDOTIS:
1. Į savo išmanųjį telefoną reikia atsisiųsti nemokamą programėlę  
„ERNEST APP AUTO & HOME” iš „GOOGLE PLAY” arba „APP STORE” 
internetinių parduotuvių;
2. Reikia prisiregistruoti (mygtukas „REGISTER”). Prisiregistravus, 
atsisiųskite buto ar komercinių patalpų numerį, telefono numerį 
ir el. pašto adresą, kuriuo registravotės, nes būtent šiuo el. paštu 
atsiųsime „VIRTUALIAS KORTELES”;
3. Svarbu: nepamirškite telefonuose aktyvuoti BLUETOOTH ir GPS.
4. Vartai valdomi būnant 10-15 metrų atstumu nuo įvažiavimo/ 
išvažiavimo šviesoforų.

FUNKCIJOS
- Atidarykite / uždarykite vartus vienu spustelėjimu programoje   
   (namai, darbas, kita).
- Integracija su šviesaforais ir kitomis praėjimo/įvažiavimo    
   sistemomis. 
- Motorizuotų transporto priemonių apsaugos nuo vagystės sistema (imobilizatorius).
- Raskite savo transporto priemonės buvimo vietą ir gaukite įspėjimus apie ją (vartojimas: „nuvesk mane prie automobilio“,     
   „paskutinė automobilio buvimo vieta“, „rask mano mašiną“).
- Momentinė statistika apie jūsų automobilio techninę charakteristiką (akumuliatoriaus būsena, informacija apie kelionę,  
   degalų sąnaudos ir kt.).
- Perspėjimai apie techninę apžiūrą, draudimo liudijimo galiojimo laiką ir kt.
- JOKIŲ RIBŲ prietaisams, kuriuos galima pridėti prie programos (transporto priemonė, vartai ir tt).

ErnestApp YRA draugiška IOS ir Android telefonams. Bluetooth signalas turi trigubą apsauga ir užtikrina greita veikimą.Galite 
naudoti ir valdyti neribotą įrenginių skaičių. Lengvai valdykite vartotojų kiekį pagal poreikį. Labai paprastas administravimas. 
ErnestApp yra nemokamas ir nėra palaikymo mokesčio. Programai nereikalingas internetas.

ĮĖJIMAS/ĮVAŽIAVIMAS NAUDOJANT ERNESTAPP  

UAB „ICTUS LT”, J. Jasinskio g. 14a, 01112 Vilnius, tel.: +37069610010, el. paštas: info@ictus.lt  www.ictus.lt

Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699
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The descriptions and illustrations in this User Guide are subject to change. The manufacturer 
reserves the right to effect any modifications deemed to be required for the technical, manu-
facturing and commercial development of the product, while leaving basic product features 
unchanged, and is allowed to do so at any time without modifying this documentation.
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