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Инсталација и конфигурација

Патен Ангел
на оперативен систем Андроид



Отварање на страница за инсталација

Изглед на Интернет адреса каде  што се наоѓа 

апликацијата. Треба да кликнете на иконата

“ Превземи за Андроид уред “ означено со стрелка.

ЗАБЕЛЕШКА: Страницата исто така содржи 

инсталации за други видови мобилни уреди кои 

имаат различен оперативен систем (iOS). Истите не 

ги користиме за инсталација.
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Инсталирање на апликацијата

1. Откако ќе ја изберете иконата “Превземи за Андроид уред “ ќе се отвори Google Play

2. За инсталација на Патен Ангел изберете  “Инсталирај” (означено со стрелка)

3. Започнува превземање и инсталирање на апликацијата

4. Откако ќе се инсталира апликацијата, можете да ја активирате апликацијата со избирање на опцијата "Изврши”

5. инсталираната апликација можете да ја активирате со кликнување на иконата што ќе се појави на почетниот 

екран на уредот (обележана со стрелка)



Воведна анимација

Кратка анимација која објаснува како работи 

Патен Ангел.



Лансирање на Патен Ангел

По завршувањето на инсталацијата, на екранот на 

вашиот уред ќе се појави црвена икона ORYX. Тоа е 

Патен Ангел.

Регистрација на лични податоци

За да може апликацијата да ви помогне, треба 

да има информации за вас. За да го 

направите ова, изберете ја опцијата “Старт" 

(означена со стрелка)



Во овој дел, внесете ги следниве информации: е-пошта, 

телефонски број и код за активација што ги добивте.



Проверка на телефонскиот број

Може да проверите дали сте го внеле точниот 

телефонски број со проверка или потврда на 

внесениот телефонски број.

Откако успешно ќе ги внесете кодот и телефонскиот 

број, ќе ја добиете следнава порака: 

„Регистрацијата е успешна“.



Дозволa и употреба на сензорот

За успешно работење на апликацијата, 

Патен Ангел користи GPS 

позиционирање, микрофон за 

откривање на бучава (активирање на 

воздушни перничиња и сл.) како и 

сензори за движење. Ова овозможува 

препознавање на сообраќајна 

несреќа.

Потребно е да се прифати понуденото.



Три главни екрани за апликации

Првиот екран е за конфигурирање и користење на помош покрај патот, вториот е за информации, а третиот покажува статус за 

време на возењето.



Внес на дополнителни податоци

Во функцијата „Мој профил“ внесете лични 

податоци, ваша фотографија, податоци за 

возилото, крвна група, дополнителни 

телефонски броеви и е-пошта и посебна 

напомена во случај на одредени болести 

(дијабетес, епилепсија, итн.).



Поставки и режим

Со кликнување на „Подесувања“, можете да дефинирате како сакате вашиот Патен 

Ангел да го препознае возењето. Тука исто така можете да изберете кои сигнали сакате 

да ги добивате.

Мануелно: Апликацијата моментално работи и се исклучува 

само на барање на корисникот.

Автоматско: Стартувајте ја апликацијата на 4 километри или 

пет минути возење. Апликацијата потоа користи Wi-Fi, 

Bluetooth или телефонски предаватели за да открие движење 

на возилото.

Двата режима автоматски се исклучуваат на 0,8 км од 

точката на запирање на возилото или 7 минути по крајот на 

патувањето.

Тука исто така можете да изберете кои сигнали сакате да ги 

добивате.

Забрзување: Предупредувања за брзина поголема од 130 км 

/ ч.

Прекумерна бучава од возилото: Бучавата над 95 db 

активира аудио предупредување за исклучување на звукот.

Време за одмор: Возењето трае подолго од два часа.



Дополнителни карактеристики: „Лични ангели“

Во менито „Лични ангели“, можете да внесете лице кое ќе биде 

известено по е-пошта за вашето патување. Секој пат кога ќе тргнете 

на вашиот личен ангел (мама, дедо, сопруга, итн.) Ќе бидете 

известени и ќе може да го следите целото патување на мапата во 

реално време, без да ве повикуваат додека возите и да ве прашам 

кога ќе дојдете или сте пристигнале



Возењето може да се следи и вашиот личен ангел може да знае каде сте во секое време и како напредува 

патот. По завршувањето на патувањето, Личниот ангел ќе добие известување по е-пошта дека возењето е 

завршено.



Споделете со пријателите во 4 чекори

Постојат неколку начини на кои можете да го информирате вашиот 

личен ангел за вашето патување. Можете да го направите ова преку е-

пошта, преку СМС, Фејсбук или преку одликата „Копирај адреса“, за да 

може да ја споделувате веб-адресата каде што се наоѓа вашата 

дестинација на други социјални мрежи. Со притискање на копчето 

„Откажи споделување“ престанува да се испраќаат податоци за 

патување.

1. Во менито можеме да дефинираме еднократни ангели за патување 

кои можат да информираат за своето патување преку е-пошта и СМС. 

По завршувањето на возењето, следењето запира автоматски.

2. Откако ќе изберете „Сподели патување“, изберете еден од начините 

на кои сакате да ја споделите адресата

3. Со избор на „Испрати адреса по е-пошта“ автоматски се отвора 

вашиот клиент за е-пошта каде што мора да ја внесете е-поштата на 

лицето на кое сакате да му испратите.

4. Откако ќе внесете сè, притиснете го копчето Испрати / ИСПРАТИ.
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Помош на пат

Сведоци сте на сообраќајна несреќа или ви треба помош на патот затоа што ви се расипало возилото. 

Потоа користете ја опцијата „Помош на пат АСИСТЕНЦИЈА“.

Во рок од две минути, дежурниот вработен од контакт центарот ќе ви се јави и ќе се обиде да открие од вас 

што се случило и каква помош ви треба. Користејќи ги можностите на GPS, вашиот повик ќе не извести за 

вашата точна локација и ќе ни олесни побрзо да ви помогнеме што е можно поскоро.



Статус на возење

Може да ги следите параметрите на вашето возење 

додека возите.

1. Тековна брзина на возилото

2. Време

3. Времетраење на патувањето

4. Вкупно поминати километри

5. Сподели ја функцијата за возење

6. Функција за Помош на пат



Рачно стартување на  ја апликацијата

Во рачен режим, копчето "Започни патување" мора да се 

притисне пред да се вози.

По завршувањето на возењето, треба да го притиснете 

копчето "Крај на патувањето". Патувањето автоматски ќе 

заврши на 0,8 км од точката на запирање на возилото или 7 

минути по завршувањето на патувањето.



Активирајте го алармот за помош

Во случај на сообраќајна несреќа, ќе се активира аларм што 

ќе испрати податоци за несреќа до контакт центарот. Во рок 

од две минути, дежурниот вработен од контакт центарот ќе ви 

се јави и ќе се обиде да открие од вас што се случило и каква 

помош ви треба.

Ако не одговорите на телефон, веруваме дека не можете да 

одговорите и ќе ја известиме брзата помош каде сте и ќе им 

ги дадеме вашите медицински информации.

Доколку не се случила несреќа, можете сами да ја откажете 

интервенцијата со притискање на копчето „Откажи повик за 

помош“.

Најчеста причина за активирање лажен аларм е пад на 

мобилен уред на подот од возилото додека возите. Затоа, 

препорачуваме држачи за мобилни уреди кои ќе обезбедат 

уредот да не падне и со тоа да не предизвика непотребни 

аларми.


