Bom Vindo : )

INSTALE O APLICATIVO

Piuui está disponível nas principais
lojas de aplicativos
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CONFIGURE

Após a instalação, serão solicitadas algumas autorizações
necessárias ao completo funcionamento do aplicativo:

- Aceite dos Termos de Uso do Aplicativo
- Uso do GPS (localização) mesmo quando não estiver
ativo na tela
- Acesso à agenda
- Acesso à câmera
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(!) Para o adequado funcionamento, você deve permitir
ao aplicativo monitorar SEMPRE a sua localização

DESCRIÇÃO DE USO

Piuui está constantemente monitorando o
comportamento do usuário e o ambiente,
emitindo avisos e alertas quando necessário.

PARA A FAMÍLIA
•
•

Você não precisa adquirir nenhum
dispositivo especial. Basta manter o
aplicativo ativo (mesmo em segundo plano)
que ele faz o resto.

•

Chat seguro
Alerta Climático

PARA O MOTORISTA
•

•
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Localização de Familiares
•

•

(!) Sempre Alerta

Criança Abordo

Alerta de Colisão

Avaliação da Qualidade da Pista

Aviso sobre tempo excessivo ao volante
•

Lembrete para acionar os faróis

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Bombeiros – Polícia – Seguros

CADASTRE SUA FAMILIA

Compartilhe Alertas, Troque Mensagens e Localize as
Pessoas que Você Ama.

Vá em Chat -> +Adicionar Contatos
e faça a leitura (scan) do QR-Code do outro usuário
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(!) Para a sua segurança, todas as mensagens são
criptografadas.

SE VOCÊ TIVER UM BEBÊ

Piuui é pioneiro em tecnologia para a proteção de
crianças abordo de veículos.

Com ele, você pode cadastrar o nome da criança e
controlar o desembarque (checkout) seguro dos seus
filhos.

Vá em Configurações -> +Adicionar Criança

4

(!) Este aplicativo é somente uma ferramenta de auxílio. O uso não
isenta a responsabilidade do usuário pela saúde e segurança próprias ou
de terceiros.

IMPRIMA E FIXE O QR-CODE

Para realizar o checkout de forma segura,
deve-se efetuar a leitura do QR-Code.

Acesse o site e imprima o QR-Code em uma
etiqueta adesiva.

Vá em Configurações -> QRCode Checout e
ative a funcionalidade
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(!) Recomenda-se afixar o QR-Code em um local que seja
visível somente quando a criança não estiver no carro.

PRONTO !
Você finalizou todas as configurações necessárias.
Seu aplicativo já está te ajudando a proteger sua família.

O aplicativo continua funcionando em segundo plano sempre que o celular estiver
ligado. Se você desativa-lo ou desligar o celular, o monitoramento será encerrado.

(!) Nunca feche o aplicativo.
(!) Quando o aparelho for desligado, reinicie o aplicativo imediatamente após
ligá-lo novamente.
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(!) Este aplicativo é somente uma ferramenta de auxílio. O uso não isenta a
responsabilidade do usuário pela saúde e segurança próprias ou de terceiros.

