
Connect Alarm
BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA UŻYTKOWNIKA 
Dedykowana dla systemu:

Instrukcja instalacji



• Pobierz aplikację  w zależności od używanego systemu w  Google Play lub  App Store. 

• Uruchom aplikację.

• Pojawi się ekran startowy.

Instalacja aplikacji 



• Wpisz adres serwera solidgo.solidsecurity.pl 

• naciśnij OK. 

Rejestracja 



• Pojawi się ekran. 

• Naciśnij „Zarejestruj”. 

Rejestracja 

solidgo.solidecurity.pl



• Pojawi się ekran „Wpisz Twój adres mailowy”.

• Wpisz swój  adres email.

• Naciśnij  „ZAREJESTRUJ”.

Rejestracja 



• Pojawi się ekran „Sprawdź  skrzynkę e-mail”.

• Na podaną skrzynkę pocztową email otrzymasz kod weryfikacyjny z rejestracja@solidgo.pl. 

• Wpisz ten  kod  i naciśnij KONTYNUUJ.  

Rejestracja cd 

mailto:rejestracja@solidgo.pl


• Pojawi  się ekran  „Brak aktywnej centrali”. 

• W prawym dolnym rogu naciśnij  „+”.

Dodawanie centrali



• Pojawi się ekran  „Dodaj centralę”.

• W polu „Nazwa centrali”  wpisz nazwę  (centrali) np. „Dom”.

• Wprowadź Nr seryjny centrali/ID CENTRALI (instrukcja na następnej stronie ID CENTRALI).

• Wpisz  kod użytkownika (nadany podczas pierwszego uruchomienia systemu alarmowego).

• Naciśnij „POŁĄCZ”.

Dodawanie centrali



Dodawanie centrali  ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE (z klawiatury) 

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa 
systemu alarmowego podłączonego do chmury.

1. 

 

 

 

Należy sprawdzić, czy system jest wyłączony z dozoru następnie 

nacisnąć przycisk  aż do wyświetlenia się na wyświetlaczu 

komunikatu [TRYB UZYTKOW.] 

 

 

GOTOWY 00:00 

2. 

 

 

 

Naciśnij  

 

TRYB UZYTKOW. 

3. 

 

 

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności 

wprowadzenia kodu użytkownika. 

 

WPISZ KOD:  

4. KOD Wprowadź kod użytkownika (fabryczny kod użytkownika głównego: 

1234) 

 
5. 

 

 

Na wyświetlaczu wyświetlana jest pierwsza opcja menu trybu 

użytkownika [USTAW BLOKADE] 

 

USTAW BLOKADE 

6. 

 
 lub  

 

Kliknij przycisk  lub  do momentu wyświetlania opcji 

[NUMER SERYJNY] 

 

USTAW BLOKADE 

7. 

 

 

 

Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie opcja [NUMER SERYJNY] 

przyciśnij  

 

NUMER SERYJNY 

Idź dalej !

Idź dalej !



Dodawanie centrali  ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE (z klawiatury)

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa 
systemu alarmowego podłączonego do chmury.

8. 

 

 

 

Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie unikalny numer seryjny 

kliknij przycisk   

 

1234567890- 

9. 

 

 

 

Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie wersja oprogramowania 

kliknij przycisk  

 

JS123456  I20.215 

10. 

 
 

 

Gdy na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat ID CENTR (Nr 
seryjny). Zapisz swój unikalny 6-cio znakowy identyfikator centrali, 
będzie on potrzebny później, do wprowadzenia w aplikacji mobilnej. 

Po odczytaniu ID Centrali naciśnij  
 

 

ID CENTR. 1A1234 

11. 

 
lub  

 

Aby wyjść z [TRYB UZYTKOW.], naciśnij przycisk lub  

 

NUMER SERYJNY 

12. 

 

 

 

Gdy na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat [<OK>WYJSCIE], 

naciśnij przycisk  

 

<OK> WYJSCIE 

13. 

 

System wychodzi z [TRYB UZYTKOW.], i powraca do normalnego 

stanu wyłączenia, wyświetlając na ekranie komunikat GOTOWY. 

 

GOTOWY 00:00 

Idź dalej !

Idź dalej !

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go 
wpisać w aplikacji ConnectAlarm w 
miejscu „Nr seryjny centrali”!!!



Dodawanie centrali  
ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE Z APLIKACJI SOLID GO 

• Włącz aplikację  SOLID GO.

• Pojawi się ekran „Logowanie”

• Nr ID centrali znajduje się na liście central aplikacji.

xxxxxxx

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go 
wpisać w aplikacji ConnectAlarm w 
miejscu „Nr seryjny centrali”!!!



• Pojawi  się ekran  „Lista central”.

• Naciśnij strzałkę z prawej strony na wybranej centrali (w tym wypadku Dom).

Połączenie



• Pojawi  się ekran „Odblokowywanie Dom”.

• Ponownie wpisz kod użytkownika.

• Naciśnij KONTYNUUJ.

Połączenie



• Pojawi  się  główny ekran „EKRAN STARTOWY”.

1. Informacja czy centrala jest wyłączona czy włączona.

2. Informacja o ostatnich aktywacjach alarmów i inne informacje o pracy systemu . 

3. Informacja czy aplikacja jest połączona z centralą.

Główny ekran

1.

2.

3.



• EKRAN STARTOWY,

• Czerwona kopka oznacza ,że aplikacja  nie jest połączona z centralą (alarmem). 

• Naciśnij „Dotknij aby połączyć”.

• Pojawi się ekran „SMS WZBUDZAJCY” – naciśnij.

• Pojawi się następny ekran z automatycznie pobranym sms-em naciśnij wyślij.

• Aplikacja połączy się z centralą. 

Główny ekran
1.



Connect Alarm
BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA UŻYTKOWNIKA 
Dedykowana dla systemu:

Instrukcja obsługi



• Aby wejść do menu – ustawień centrali:

• Z poziomu EKRANU STAROWEGO naciśnij  trzy poziome kreski   (lewy górny róg).

Menu – ustawienia centrali



• Pojawi się menu – „Ustawienia centrali”.

Menu – ustawienia centrali



• Ustawienia aplikacji.

Można zdefiniować podstawowe ustawienia  aplikacji - jak ma wyglądać. 

Menu – ustawienia centrali



• Powiadomienia.

Umożliwia zdefiniowanie w jaki sposób system będzie powiadamiał o pracy centrali.

Menu – ustawienia centrali



• Geofence.

Funkcja przypominająca o nie włączeniu systemu kiedy zostanie opuszczony 
zdefiniowany obszar.

Menu – ustawienia centrali



• Użytkownicy

Funkcja umożliwiająca zarządzanie  użytkownikami systemu, dodawanie i  zabieranie 
uprawnień, dodawanie nowych użytkowników.

Menu – ustawienia centrali



• Piloty

Funkcja umożliwiająca zarządzanie  pilotami sterującymi systemem  (dodawanie 
nowych).

Menu – ustawienia centrali



• PGM Setup

Umożliwia ustawienie wyjść PGM do sterowania przez system  np. roletami bramami 
lub innymi urządzeniami*.

Menu – ustawienia centrali

*warunkiem korzystania z tej funkcji jest posiadanie centrali w odpowiedniej wersji 
oraz podłączenie urządzeń przez technika.



• Data  i czas ustawienia centrali

Umożliwia ustawienie daty i czasu centrali.

Menu – ustawienia centrali



• Dostęp instalatora

Umożliwia zezwolenie instalatorowi na zdalny dostęp do systemu.

Menu – ustawienia centrali



• Z  pozycji EKRAN STARTOWY, można sterować systemem.

1. W pozycji Ogólne.

2. Po naciśnięciu opcji Centrala – rozwinie się ekran.

1.

Menu – sterowanie systemem

2.



• Z pozycji EKRANU STAROWEGO /CENTRALA.

Można  ustawiać różnego rodzaju tryby pracy systemu: 

a) Włączanie/ wyłączenie.

b) Tryb NOC. 

c) TRYB DOMOWY.

Menu – sterowanie systemem



• Z pozycji EKRANU STAROWEGO możesz przejść do menu wideo weryfikacji:

• Naciśnij  symbol kamery na dolnym pasku.

• Pojawi się ekran z funkcjami wideo weryfikacji*.  

Menu – sterowanie systemem

*warunkiem korzystania z tej funkcji jest posiadanie 
dedykowanych czujników z kamerami



• Z pozycji EKRANU STAROWEGO możesz przejść do zarządzania poszczególnymi czujnikami:

• Naciśnij  gwiazdkę na dolnym pasku.

• Pojawi się ekran sterowania poszczególnymi urządzeniami.

Menu – sterowanie systemem



• Z pozycji EKRANU STAROWEGO możesz sterować urządzeniami typu brama roleta itp.

• Naciśnij  trzy pionowe paski na dolnym pasku.

• Pojawi się ekran sterowania poszczególnymi urządzeniami włącz/wyłącz*.

Menu – sterowanie systemem

*warunkiem korzystania z tej funkcji jest posiadanie centrali w 
odpowiedniej wersji oraz prawidłowe podłączenie urządzeń przez technika



• Z pozycji EKRANU STAROWEGO możesz otrzymać szczegółowy raport na temat systemu.

• Naciśnij  trzy poziome kreski na dolnym pasku.

• Pojawi się ekran z raportem.

Menu – sterowanie systemem



Connect Alarm

Dziękujemy


