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1 Wymagania sprzętowe

Dziękujemy za wybór systemu alarmowego PRiMA firmy Genevo.
Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwu poczucie bezpieczeń-
stwa, a codzienne korzystanie z niego będzie prawdziwą przyjem-
nością.
Korzystanie z aplikacji PRiMAgo! dla systemu iOS wymaga spełnienia po-
niższych wymagań:

• Urządzenie z systemem iOS w wersji 10.0 lub nowszej,

• Włączony dostęp do internetu w urządzeniu iOS,

• Centrala GENEVO PRiMA64, PRiMA16, PRiMA6,

• Zainstalowana w centrali/komunikatorze karta SIM z obsługą dostępu
do Internetu via GPRS,

• Aktualne oprogramowanie wewnętrzne (Firmware) w/w urządzeń.

2 Instalacja aplikacji w urządzeniu

W celu zainstalowania aplikacji PRiMAgo! w urządzeniu iOS należy:

• Uruchomić aplikację AppStore,

• W polu wyszukiwania wpisać ”PRIMAgo!”,

• Wybrać ”Pobierz” dla aplikacji PRiMAgo!

3 Parowanie aplikacji

Parowanie aplikacji wykonywane jest w kilku krokach.
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3.1 Uruchomić aplikację w urządzeniu

Należy potwierdzić dodanie nowego systemu wybierając ”OK”.
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3.2 Wybrać ”Paruj bieżący system”
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3.3 Pojawi się okno parowania systemu.

”Kod użytkownika” to kod używany przez wybranego użytkownika do co-
dziennej obsługi systemu (uzbrajanie, rozbrajanie).
”Kod parujący” musi być wygenerowany przez centralę. Istnieją dwie metody
uzyskania kodu parującego:

• Za pomocą manipulatora,

• Za pomocą SMS.
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3.4 Uzyskiwanie kodu parującego za pomocą manipu-
latora

W manipulatorze centrali wejść do Menu Użytkownika za pomocą
kodu Administratora

Używając klawiszy nawigacji znaleźć w menu pozycję ”Parowanie
PRiMAgo!”
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Uruchomić funkcję ”Parowanie PRiMAgo!”

Potwierdzić nowe parowanie
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Manipulator wyświetli kod parujący

Po użyciu kodu, klawiszem ”Powrót” można wyjsć do ekranu głównego ma-
nipulatora.

3.5 Uzyskiwanie kodu parującego za pomocą SMS

• Wysłać do centrali SMS o tresci ”paruj”, z numeru telefonu uprawnio-
nego do zdalnego sterowania systemem,

• W odpowiedzi centrala odesle SMS z kodem parującym.
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3.6 W oknie aplikacji wpisać kod parujący wyświetlo-
ny na ekranie manipulatora, zatwierdzić ”OK”

”Kod użytkownika” to kod używany do uzbrajania/rozbrajania systemu.
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3.7 Aplikacja powinna potwierdzić prawidłowe paro-
wanie.
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3.8 Po sparowaniu aplikacja umożliwia zdalne stero-
wanie systemem.
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