
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

Model: VERIA - 8995 Panther    

Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto 
příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby.

Uživatelská příručka
Aplikace VERIA Manager pro EZS 
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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

Prosím, přečtěte si tento návod důkladně a pečlivě ještě 
předtím, než začnete software VERIA používat.

Informace o autorských právech       

Tento manuál je provozován na základě licence, jejíž výhradním vlastníkem je společnost 
Veria Trade s.r.o. Manuál může být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami 
této licence. S výjimkou povolených případů nemůže být žádná část této publikace kopírována, 
uložena v seznamu vyhledávání nebo předána jiné společnosti v jakékoliv formě nebo významu. 
Totéž platí i co se týče převedení publikace do jiného formátu nebo jazyka, výjimka je možná 
pouze s písemným svolením vlastníka autorských práv licence společnosti Veria Trade s.r.o. 
Obsah tohoto manuálu byl vytvořen pouze jako informativní materiál, ve kterém mohou být 
provedeny změny obsahu bez předchozího upozornění a pro společnost Veria Trade s.r.o. z 
něj nevyplývá žádný závazek. 
Společnost nenese zodpovědnost za žádné chyby či nepřesnosti, které by se mohly objevit v 
této publikaci. 
Ostatní názvy výrobků, ochranných známek nebo registrovaných ochranných známek v této 
publikaci jsou ve výhradním vlastnictví společnosti Veria Trade s.r.o.

 

       
       

 

       
       Sortiment produktů

 
   
  

Veria Trade vyrábí širokou škálu bezpečnostních produktů pro domácnost, včetně elektronických 
zabezpečovacích systémů, detektorů, intercomů,videotelefonů, DVR systémů, kamer, vzdálených 
výstražných zařízení a celé řady dalších bezpečnostních komponentů.
Pro více informací navštivte naše internetové stránky na: www.veria.eu. 
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1. Základní vlastnosti a funkce 
Aplikace VERIA Manager byla vytvořena pro uživatele elektronického zabezpečovacího systému (EZS) 
GSM + PSTN  VERIA 8995 Panther. Uživateli umožňuje vzdálené ovládání systému a jeho sledování 
prostřednictvím operačního systému Android.

2. Instalace
Pokud chcete ovládat Váš elektronický zabezpečovací systém VERIA 8995 Panther pomocí aplikace 
VERIA Manager, postačí Vám stáhnout si tuto aplikaci z našich stánek na www.veria.eu a nainstalovat 
do Vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android. 
VERIA Manager je dostupná zdarma a její používání není nikterak omezeno.

3. Spuštění
Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci VERIA Manager pomocí této ikony 
kterou naleznete v menu vašeho mobilního zařízení.
Po spuštění aplikace se Vám zobrazí úvodní obrazovka viz. Obrázek 1.

Obrázek 1.
Úvodní obrazovka
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4. Nastavení
Po přehrání úvodní obrazovky dojde k inicializaci aplikace na vašem zařízení a zobrazení hlavní obrazovky
aplikace VERIA Manager viz. Obrázek 2. 

   

               
 
 

Obrázek 2.
Hlavní obrazovka

Zapnout systém - spustí režim 
„Zapnuto“ plného zajištění EZS.

Vypnout systém - přepne ústřednu 
do režimu „Vypnuto“ odjištění EZS.

Částečně zapnout - spustí režim 
„Částečně zapnuto“ částečného 
zajištění EZS.

Zrušit poplach - příkaz ke 
zrušení poplachu EZS.

Přepínač el. automatizace 
- příkaz k aktivaci / deaktivaci 
přepínače el. automatizace.

Režim systému - příkaz k zjištění 
režimu systému, ústředna odešle 
informaci o aktuálním stavu EZS.

Minimalizuje aplikaci. 

Přepínač aplikace. 
Posunutím přepínače vpravo 
dojde k jeho aktvaci a přepnutí 
do pracovníhio režimu.
Posunutím vlevo dojde k jeho 
deaktvaci.
V režimu deaktivace přepínače 
je zabráněno odeslání 
náhodného příkazu EZS.

Po kliknutí na ikonu „ Nastavit SMS“ 
dojde k zobrazení obrazovky pro 
nastavení SMS příkazů a hesla 
uživatele viz. níže „Nastavení SMS 
příkazů“.   

Po kliknutí na ikonu „ Zobrazit 
záznam“ dojde k zobrazení 
obrazovky historie událostí 
vašeho elektronického 
zabezpečovacího systému viz. 
„Zobrazení záznamů“. 

                                           

5. Hlavní obrazovka, popis ikon a základních operací aplikace 
Aplikace VERIA Manager byla vytvořena pro uživatele elektronického zabezpečovacího systému (EZS) 
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6. Nastavení telefonního čísla ústředny
Po kliknutí na ikonu „ Nastavit SMS“ dojde k zobrazení obrazovky pro nastavení telefonního čísla ústředny 
EZS a SMS příkazů viz. Obrázek 3.

   

 

Obrázek 3.
Obrazovka nastavení telefonního čísla 
ústředny EZS a SMS příkazů

Obrázek 4.
Nastavení telefonního čísla ústředny

1. Do výběru pole „Číslo:“ Zadejte 9 místné telefoní  
    číslo vaší ústředny (telefonní číslo SIM karty 
    vložené v ústředně) VERIA - 8995 Panther.
2. Klikněte na „uložit“ pro potvrzení nastavení.
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7. Nastavení SMS příkazů
Pro možnost vzdáleného ovládání EZS prostřednictvím aplikace VERIA Manager je nezbytné nastavení 
příkazových SMS zpráv.
Pro úspěšné provedení operace dbejte prosím na přesný tvar SMS příkazové zprávy.

   

 

Obrázek 5.
Obrazovka nastavení SMS příkazů

Obrázek 6.
Obrazovka s výběrem pole „Zpráva:“
pro nastavení SMS příkazu 

1. Do výběru pole „Zpráva:“ zadejte odpovídající 
    SMS příkaz viz. příklad níže.  
2. Klikněte na „uložit“ pro potvrzení nastavení.

 

Příklad: 
SMS příkaz k zajištění EZS:

Poznámka: Příkaz musí být vždy rozdělen v SMS zprávě na dva řádky. První řádek je autorizační: 
                    „HESLO:1234“.
                    Druhý řádek obsahuje příkaz ústředně EZS k provedení operace: „ZAPNOUT SYSTÉM“.
                    V prvním řádku prosím nepoužívejte mezer.
                    Pro zadávání textu na druhém řádku SMS příkazu prosím nepoužívejte diakritiky a malých 
                    písmen. 
 
Pokud bude operace úspěšně provedena, odešle ústředna potvrzující SMS ve tvaru: 
„Operace proběhla úspěšně“.

 

Bez mezer 

SMS příkaz bez diakritiky
a pouze velká písmena 

Vaše uživatelské heslo 

HESLO:1234
ZAPNOUT SYSTEM

První řádek SMS zprávy

Druhý řádek SMS zprávy
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Pokud operace nebude provedena, odešle ústředna informační SMS hlášení o chybě 
(např.: „Chybná operace“). 
Při zadání příkazu k zjištění režimu systému, ústředna odešle informaci o aktuálním stavu EZS 
(např. Systém zapnut, Systém vypnut atd.).

Seznam SMS příkazů a rekce ústředny EZS

Příkaz k zapnutí systému:                                                   odpověď ústřednyHESLO:1234
ZAPNOUT SYSTEM

Zapnuti systemu 
probehlo uspesne

Vypnuti systemu  
probehlo uspesne

HESLO:1234
VYPNOUT SYSTEMPříkaz k vypnutí systému:                                                   odpověď ústředny

Systém je zapnut, 
castecne zapnut, 
vypnut, poplach. 

HESLO:1234
REZIM SYSTEMUPříkaz pro zjištění stavu                                                      odpověď ústředny

systému:                       

Castecne zapnuti systemu 
probehlo uspesne

HESLO:1234
CASTECNE 

Příkaz k částečnému 
zapnutí systému:                    

odpověď ústředny

Poplach zrusen
HESLO:1234
ZRUSIT POPLACHPříkaz ke zrušení poplachu:                                                odpověď ústředny

Prepinac  aktivovanHESLO:1234
AKTIVOVAT PREPINAC

Příkaz k aktivaci přepínače                                                  
el. automatizace:                                                

Prepinac deaktivovanHESLO:1234
DEAKTIVOVAT PREPINAC

Příkaz k deaktivaci přepínače                                                  
el. automatizace:                                                 

odpověď ústředny

odpověď ústředny

                                           

8. Zobrazení záznamů
Po kliknutí na ikonu „ Zobrazit záznam“ na hlavní obrazovace aplikace VERIA Manager dojde k zobrazení 
obrazovky historie událostí vašeho elektronického zabezpečovacího systému viz. Obrázek 9. 

Obrázek 9.
Obrazovka historie událostí 

Zobrazení aktuálního data

Zobrazí historii záznamů dle data

Zobrazí historii události

Vymaže záznamy

Upozornění: Společnost Veria Trade s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli potíže, důsledky nebo 
                      škody, které mohou nastat při stahování softwaru, jeho instalaci nebo jeho použití. 
                      Mějte prosím na paměti, že používání tohoto softwaru se může řídit licenčními podmínkami 
                      přičemž důsledkem jejich neplnění může vést k porušení práv duševního vlastnictví. 
                      



 

 

 

 
 

 

 

 

 

je obchodní značkou pro produkty společnosti:
Veria Trade s.r.o. Seat of the company:

Nábřeží PFB 3200/14a, 750 02 Přerov
Czech Republic

Tel: +420 581 222 262 
Web: www.veria.eu

Společnost Veria Trade s.r.o. si vyhrazuje právo modifikovat 
a měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění.

Všechny materiály jsou pečlivě kontrolovány, avšak společnost 
Veria Trade s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné

následky způsobené tiskovými chybami 
nebo chybami v překladech tohoto návodu.

© 2012 Veria Trade s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Č. 09996-35 

Na základě testů, obdržel výrobek VERIA - 8995 
certifikát EQC (European Quality Certificate), 
jako ocenění za splnění podmínek nadstandardních 
kvalitativních charakteristik v oblasti elektronických 
zabezpečovacích systémů
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