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Įžanga 

 

• Templogus yra skirta konfigūruoti ir nuskaityti sukauptus duomenis iš Templogus registratorių, 

gautus duomenis atvaizduoti telefono ekrane ir paruošti tolesnei analizei. 

• Sistema naudoja Bluetooth Low Energy technologiją, kuriai reikalinga minimali Android 5 versija. 

• Grafikas gali būti eksportuojamas kaip paveikslėlis arba duomenys eksportuojami kaip CSV failas.  

 

Registratorių paieška 

 

• Paleidus programėlę būsite paprašyti suteikti jai leidimą naudotis 

telefono talpykla (reikia CSV failo bei grafiko eksportavimui) bei 

vietos nustatymu (šio leidimo reikalauja Android operacinė 

sistema, norint nuskaityti Bluetooth Low Energy  prietaisų 

transliuojamąsias žinutes). Sutikite.  

• Prasidės paieška. Jeigu netoliese yra Templogus sistemos 

registratorius, jis bus aptiktas, atsiras sąraše. Jeigu pirmuoju 

bandymu jis nebus rastas, paspauskite mygtuką „Ieškoti“ (lange 

„Prisijungimas“). 

• Registratoriui atsiradus sąraše, prie ji prisijungti galite ilgiau 

įspaudę jo eilutę.  Truputį palaukite, kol programėlė prie jo 

prisijungs. 

• Jeigu jutiklis po baterijos įdėjimo dar nebuvo konfigūruotas, jo 

būsena bus „Laukia nustatymų.“  
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Registravimo paleidimas 

 

• Prisijungus prie registratoriaus, paspauskite mygtuką „Pradėti 

naują registravimą.“  

• Šiame lange galite pakeisti registratoriaus vardą (toks vardas bus 

matomas tik šiame telefone).  

• Pakeiskite registravimo intervalą pasirinkdami minutes arba 

sekundes bei slinkdami šliaužiklį. 

• Režimas „Iki pilnos atminties“ reiškia, jog registruojama bus tol, 

kol bus tuščios atminties. Atminčiai užsipildžius registravimas 

sustos, registratorius lauks, kol bus nuskaityti duomenys. 

• Režimas „Ciklinis“ reiškia, jog registruojama bus tol, kol nebus 

prie jo prisijungta ir registravimas sustabdytas rankiniu būdu. 

Registratorius rašys duomenis ratu, tai yra užsipildžius atminčiai 

naujausiais duomenimis pakeis seniausius (pastarieji bus 

prarasti). Šiuo atveju sustabdę ir nuskaitę registratorių gausite tik 

naujausius duomenis, o jų kiekis priklauso nuo atminties talpos. 

• Lango apačioje galite matyti, kiek truks registravimas. Keičiant 

registravimo intervalą bei režimą galite matyti pokyčius. 

• Jeigu baterijos lygis rodomas raudonas užrašas „KRITINIS“, prieš 

pradedant naują registravimą pakeiskite bateriją. Bateriją išėmus 

arba jai išsikrovus, registratoriaus sukaupti duomenys bus 

ištrinti. 

• Pasirinkus norimus nustatymus, paspauskite mygtuką „Paleisti.“ 

Po kelių sekundžių duomenys bus nusiųsti.  

• Prašome nebandyti nuskaityti duomenų iš registratoriaus 

nepraėjus bent dvejiems registravimo intervalams. Programėlė 

apsaugos nuo to, jeigu bandysite tai padaryti iš šio telefono, 

tačiau tai padarius iš kito įvyks klaida. Turėsite paleisti 

registravimą iš naujo. 

 

  



4 
 

Duomenų nuskaitymas 

 

• Jeigu registravimas dar vyksta (rodoma būsena „Veikia [...]“), 

galite tik sustabdyti registravimą mygtuku „Baigti registravimą“ 

(tokiu atveju bus atsijungta nuo registratoriaus) arba paspausti 

„baigti ir atsiųsti duomenis“, tokiu atveju po kelių sekundžių bus 

pradėtas siuntimas. 

• Jeigu registravimas baigtas (rodoma būsena „Sustabdytas [...]“), 

paspaudus mygtuką „Atsiųsti duomenis“, po keleto sekundžių 

prasidės duomenų siuntimas.  

• Atsiuntus visus duomenis bus paklausta, ar norite paleisti vėl 

(konfigūruoti naują registravimą), ar atvaizduoti grafiką. Jeigu 

pasirinksite neatvaizduoti, bus grįžta į pagrindinį langą; jei 

pasirinksite atvaizduoti, bus atidarytas įrašo grafikas.  

 

Įrašų peržiūra 

 

• Įrašą galite pamatyti dviem būdais: tuojau po duomenų 

nuskaitymo sutikę su klausimu, ar atvaizduoti grafiką arba lange 

„Peržiūra“ pasirinkę norimą registratorių ir jo įrašą sąraše 

(chronologine tvarka). Pastarajame sąraše galite pervadinti 

registratorių bei ištrinti to registratoriaus įrašus (po vieną arba 

visus iš karto).  

• Čia galite eksportuoti grafiką 

(„Eksp. grafiką“) ir eksportuoti 

CSV failą („Eksp. duomenis“).  

• CSV failo duomenų skirtukas gali 

būti keičiamas nustatymuose.  
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Galimos triktys 

 

• Jeigu „Templogus“ pradėjus ieškoti (bei sutikus su vietos nustatymo leidimu) neranda 

registratorių, įsitikinkite, jog vietos nustatymo (GPS) funkcija telefone yra įjungta. 

• Jeigu paspaudus mygtuką „Ieškoti“ neaptinkamas joks registratorius, patikrinkite, ar į registratorių 

yra įdėta baterija arba galbūt ją laikas pakeisti. 

• Bateriją išėmus arba jai išsikrovus, registratoriaus sukaupti duomenys bus ištrinti. 

• Prašome nebandyti nuskaityti duomenų iš registratoriaus nepraėjus bent dvejiems registravimo 

intervalams. Programėlė apsaugos nuo to, jeigu bandysite tai padaryti iš šio telefono, tačiau tai 

padarius iš kito įvyks klaida. Turėsite paleisti registravimą iš naujo.  


