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Všeobecné informácie

Užívateľ aplikácie získa prístup k aktuálnym
informáciám o monitorovanom objekte
1. Zapnu�e a vypnu�e systému
2. Príjem a upozornenie na poplach
3. Overenie video signálov
4. Prehliadanie zoznamu zariadení
5. Zobrazenie zoznamu systémových udalos�

S�ahnu�e aplikácie

Aplikácia SolidGo je k dispozícií v obchode 
Play pre užívateľov systému Android a 
App Store pre užívateľov systému Apple.

 



• Po zapnu� aplikácie sa zobrazí 
prihlasovacia stránka

• Do políčka adresa serveru vpíšete 
ako na obrázku
solidgo.solidsecurity.cz

• Ďalším krokom je kliknu�e na 
oranžové plus a pridať ďalšiu 
ústredňu

Registrácia a prihlásenie

• Tu si v políčku preferované meno 
pomenujete zariadenia napr.
Domov, Kancelária...

 

• Do políčka ID ústredne zadáte 
Panel ID, ktorý je na zadnej 
strane Vašej ústredne TU 1E17B4

 



• Po vyplnení ústredne uložíte Vašu voľbu 
tlačítkom pridať ústredňu

• Kliknu�m na vytvorenú ústredňu otvoríte 
prihlasovaciu stránku, kde vyplníte štvormiestny 
PIN kód

Registrácia a prihlásenie

• PIN kód 
obdržíte...

• Potom sa kliknu�m na 
tlačítko OK dostanete 
do samotnej aplikácie 



• Na hlavní stránce může 
uživatel zapnout, 
částečně zapnout nebo 
vypnout alarm
• Vidí zde výstrahy, 

poplachy a poruchy, 
které jsou ak�vní
• Informace o poslední 

událos�, která byla 
zaznamenaná
• Ve spodní čás� je 

ukazatel přepínání mezi 
kartami aplikace

Hlavní stránka



• Na tejto záložke sa 
zobrazujú vyvolané 
poplachy
• Klient môže po overení 

príčiny poplachu sirénu 
povoliť a tým zavolať 
výjazdovú skupinu aby 
objekt skontrolovali
• Alebo sirénu u�šiť 

pokiaľ sa jedná o falošný 
poplach

Poplachy



• Tu je prehľadný zoznam 
všetkých čidiel a 
detektorov

• Každú položku si klient 
môže premenovať

• Ďalej je tu zobrazený 
stav, teda či sú ak�vne, 
neak�vne v poruche 
alebo je na nich 
hlásený poplach

Zariadenia



• Pomocou bezdrôtových 
senzorov so vstavaným 
fotoaparátom máte vždy
náhľad objektu

• Pokiaľ príde k narušeniu 
aplikácia zobrazí 
obrázok pre overenie 
prijatého signálu.

Kamery



• Zde vidíte k jaké s 
Vašich ústředen jste 
připojeni

• Můžete zde spravovat 
nastavení aplikace 
nebo samotné 
ústředny

Menu aplikace



• Udalos� zobrazíte cez 
voľbu viac v pravom 
dolnom rohu aplikácie

• Sú tu chronologicky 
zobrazené všetky 
udalos� ku ktorým došlo

• Môžeme tu napríklad 
monitorovať príchod a 
odchod zamestnancov 
podľa ak�vácie a 
deak�vácie alarmu

 

Udalos�


