A. Dodawanie urządzenia Omega SAT do aplikacji
SECOLINK PRO z obsługą tylko przez SMS:
1. Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację SECOLINK PRO:
i. Ze sklepu PLAY GOOGLE dla systemu ANDROID;
ii. Z APSTORE dla systemu iOS;
2. Wprowadź urządzenie Omega SAT w tryb serwisowy (wysyłając SMS na numer karty SIM w urządzeniu
Omega SAT o treści: PPPP˽service:1 , gdzie PPPP oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
3. Uruchom na telefonie aplikację SECOLINK PRO;
4. Dodaj nowy obiekt;
5. Wpisz nazwę (identyfikującą użytkownika);
6. Wpisz numer telefonu na którym jest uruchomiona aplikacja (koniecznie
z numerem kierunkowym kraju [48] );
7. Kliknij „Dalej”;

8. Zaznacz opcję „Samochód”;
9. Wpisz serwisowy kod PIN systemu alarmowego Omega SAT;
10. Ewentualnie zaznacz szyfrowanie kodu PIN (wtedy nie będzie on
widoczny w pamięci wysłanych SMS-sów);
11. Kliknij „Dalej”;

12. Zaznacz usługi dostępne na karcie SIM znajdującej się w urządzeniu
Omega SAT (domyślnie wszystkie);
13. Wpisz numer telefonu karty SIM znajdującej się w urządzeniu Omega SAT
(koniecznie z numerem kierunkowym kraju [48] );
14. Kliknij „Dalej”;
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15. Zaznacz sposób komunikacji z urządzeniem Omega SAT (Tylko SMS);
16. Kliknij „Dalej”;

17. Aplikacja komunikuje się z urządzeniem, przekazuje i pobiera
konfigurację ustawieo powiadomieo;

18. Poprawnośd nawiązanej komunikacji zostanie potwierdzona
odpowiednim komunikatem;
19. Kliknij „Dalej”;
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20. Wybierz o jakich zdarzeniach i w jaki sposób system Omega SAT ma
informowad;
21. Kliknij „Gotowe”;

22. Wyprowadź urządzenie Omega SAT z trybu serwisowego (wysyłając SMS na numer karty SIM w urządzeniu
Omega SAT o treści: PPPP˽service:0 , gdzie PPPP oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
23. System Omega SAT został poprawnie dodany do aplikacji.
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B. Dodawanie urządzenia Omega SAT do aplikacji
SECOLINK PRO z obsługą przez ALARMSERVER.NET
(większa funkcjonalnośd –wiadomości typu „push”):
1. Połącz się ze stroną www.alarmserver.net ;
2. Zaloguj się na swoje konto, lub jeżeli jeszcze go nie posiadasz,
zarejestruj się klikając „Register”;

3. Zarejestruj się jako „End User” klikając „Create new account”;

4. Podaj dane wymagane do zarejestrowania nowego konta
użytkownika:
i. Name:
swoją nazwę;
ii. Country:
wybierz kraj z listy (Poland);
iii. Account email: adres e-mail;
iv. Password:
hasło;
v. Zapoznaj się z regulaminem i zaznacz okienko „I agree to
alarmserver.net Privacy and Terms”;
vi. Zweryfikuj kod captcha („Nie jestem robotem”);
vii. Kliknij „Register”;
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5. Zanim będzie można się zalogowad, należy potwierdzid założenie
konta;

6. Na podany adres zostanie przysłana informacja z prośbą o
potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie odnośnika
„Activate account”;

7. Teraz można się zalogowad na stronie www.alarmserwer.net na
swoje konto podając adres email i hasło wybrane podczas
rejestracji;

8. Przed dodaniem obiektu należy wykonad kilka czynności:
i. Zarejestruj obiekt na serwerze, przez wysłanie wiadomości SMS na numer karty SIM w urządzeniu
Omega SAT o treści: PIN˽REGISTER (gdzie PIN oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
ii. Włącz wysyłanie informacji z urządzenia do serwera przez wysłanie wiadomości SMS na numer karty SIM
w urządzeniu Omega SAT o treści: PIN˽GPRS:1 (gdzie PIN oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
9. Aby dodad obiekt do konta, kliknij w ikonę plusa po prawej stronie;
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10.Następnie podaj dane obiektu:
i. System name: nazwę obiektu;
ii. System location gdzie się znajduje obiekt;
iii. System BI
indywidualny kod BI
obiektu (Kod BI uzyskamy przez wysłanie
wiadomości SMS na numer karty SIM w
urządzeniu Omega SAT o treści: PPPP˽BI
(gdzie PPPP oznacza serwisowy kod PIN
urządzenia);
11.Kliknij „Save” , a następnie „Back”;
12.Zostaną wyświetlone dane na temat systemu:
i. Status systemu;
ii. Informacje o obiekcie;
iii. Dane pomiarowe (np. napięcie zasilania);
iv. Ostatnie zdarzenia;

13.Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację SECOLINK PRO:
i. Ze sklepu PLAY GOOGLE dla systemu ANDROID;
ii. Z APSTORE dla systemu iOS;
14.Wprowadź urządzenie Omega SAT w tryb serwisowy (wysyłając SMS na numer karty SIM w urządzeniu
Omega SAT o treści: PPPP˽service:1 , gdzie PPPP oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
15.Uruchom na telefonie aplikację SECOLINK PRO;
16.Dodaj nowy obiekt;
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17. Wpisz nazwę (identyfikującą użytkownika);
18.Wpisz numer telefonu na którym jest uruchomiona aplikacja (koniecznie
z numerem kierunkowym kraju [48] );
19.Zaznacz dla ALARMSERVER.NET „W użyciu”;
20.Podaj dane logowania na serwerze Alarmserver.net:
i. Konto – adres email podany na alarmserver.net;
ii. Hasło – hasło do logowania na alarmserver.net;
21.Kliknij „Dalej”;

22. Wybierz obiekt z listy;

23. Wpisz kod PIN systemu alarmowego Omega SAT;
24. Ewentualnie zaznacz szyfrowanie kodu PIN (wtedy nie będzie on
widoczny w pamięci wysłanych SMS -sów);
25. Kliknij „Dalej”;
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26. Zaznacz usługi dostępne na karcie SIM znajdującej się w urządzeniu
Omega SAT (domyślnie wszystkie);
27. Wpisz numer telefonu karty SIM znajdującej się w urządzeniu Omega SAT
(koniecznie z numerem kierunkowym kraju [48] );
28. Kliknij „Dalej”;

29. Zaznaczyd sposób komunikacji z urządzeniem Omega SAT
(SMS i Internet);
30. Kliknij „Dalej”;

31. Aplikacja komunikuje się z urządzeniem, przekazuje i pobiera
konfigurację ustawieo powiadomieo;

32. Poprawnośd nawiązanej komunikacji zostanie potwierdzona
odpowiednim komunikatem;
33. Kliknij „Dalej”;
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34. Wybierz o jakich zdarzeniach i w jaki sposób system Omega SAT ma
informowad;
35. Kliknij „Gotowe”;

36. Wyprowadź urządzenie Omega SAT z trybu serwisowego (wysyłając SMS na numer karty SIM w urządzeniu
Omega SAT o treści: PPPP˽service:0 , gdzie PPPP oznacza serwisowy kod PIN urządzenia);
37. system Omega SAT został poprawnie dodany do aplikacji.
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