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technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) 

www.varnet.cz                           ezs@varnet.cz 

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. 

Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně 

proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována 

bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET s.r.o. Přestože bylo vynaloženo 

veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou 

odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET s.r.o. si vyhrazuje 

právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi 

kdykoliv a bez předchozího upozornění. 

 

Dokumentace vytvořena dne: 7.06.2021 

poslední korekce dne:  

http://www.varnet.cz/
mailto:ezs@varnet.cz
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1. Instalační rozhraní 
 
 

1.  Aplikaci Insite Gold stáhněte a nainstalujte podle 
telefonu buď z Google play nebo z Apple App Store. 

 
2.  Spusťte aplikaci Insite Gold 
 
3.  Klikněte na ikonu Menu 
 
4.  Vyberte Instalační menu 

 

 
 
5.  Při prvním spuštění jste vyzváni k zadání emailu 

instalační firmy a heslu. Pokud ještě nemáte vytvořený 
přístup, klikněte na Registrace. Budete přesměrováni 
na stránku Paradox, kde je potřeba vyplnit požadované 
údaje. Po úspěšné registraci se můžete, zase na této 
stránce, přihlásit. 
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2. SWAN objekty  
 
 
1. Na obrazovce máte seznam objektů. Vyberte levou 

záložku SWAN SITES. Zde jsou zobrazeny ústředny, 
které mají vytvořený účet na SWAN serveru a jsou 
v telefonu přiřazené v hlavním okně objektů.  

 

 
2. Po rozkliknutí objektu s účtem SWAN budete vyzváni 

k vložení instalačního PC kódu. Je to ten stejný, který 
se používá pro autorizaci v BabyWare, továrně [0000]. 

 
 

 
 
3. Po autorizaci se dostanete do nabídky akcí. 

Programování ústředny – popisy oblastí, zón, dveří a 
uživatelů 
Programování modulu - restart modulu, aktualizace 
modulu, historie modulu(IP150+), konfigurace 
modulů(IP150+) 

     Podrobnosti – detaily o systému 
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3. Objekty bez SWANu 
 
 
1. Na obrazovce seznamu objektů vyberte pravou záložku 

PANEL ACCOUNTS. Tady jsou instalace, které účet na 
SWAN serveru nemají a byly přiřazeny v tomto 
instalačním rozhraní. Objekty sem přidáte klepnutím na 
ikonu + vpravo nahoře.  

 

 
2. Pro přiřazení objektu bez účtu SWAN je potřeba znát 

sériové číslo ústředny.  
Název účtu: lokální popis 
S/N ústředny: sériové číslo ústředny 
Pokud objekt nemá připojení k internetu, můžete využít 
připojení pomocí pevné IP adresy 
Pokračujte kliknutím na Přidat účet 

 
 

 

 
3. Po kliknutí na konkrétní objekt se dostanete do nabídky 

akcí. 
Restart modulu – zrestartuje IP modul 
Aktualizace modulu – zobrazí aktuální verzi modulu a 
zobrazí dostupné aktualizace. Umožní aktualizaci 
provést. 
Historie modulu(IP150+) – umožní vygenerování logu 
posledních událostí a předá jej na podporu Insite pro 
diagnostiku závad. 
Konfigurace modulů(IP150+) – nastavení IP adresy, 
konfigurace emailů 
Podrobnosti – detaily o systému 
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4. Konfigurace modulu (jen IP150+) 
 
1. Konfigurace modulů – nastavení parametrů, u 

modulu IP150+ se zde nastavují veškeré vlastnosti.   
2. DHCP/Staická - v horní části menu jsou volby pro 

nastavení parametrů IP adresy zařízení a portu pro 
přístup softwarem.  

3. Nastavení emailu - SMTP server poskytovatele 
připojení 

4. Emailové adresy - adresy pro doručení, volby 
oblastí a událostí. 
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5. Aktualizace modulu 
 
1. Po vstupu do nabídky instalačních služeb vyberte 

Aktualizaci modulu. 

 

2. Zvolte modul IP 

 
3. Na této obrazovce vidíte aktuální stav modulu, vylepšení 

v poslední dostupné aktualizaci. Tlačítkem 
AKTUALIZACE spustíte proces. 
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6. Výměna ústředny 
 
1. V případě výměny ústředny je nutné zadat pro danný 

SWAN účet sériové číslo nové ústředny. Vyberte účet, 
který byl vytvořen s původní ústřednou. 

 
2. Zvolte tlačítko Unassign pro rozpárování účtu a původní 

ústředny.  

 
3. Pomocí tlačítka Assign pak přiřadíte novou ústřednu. 

 
 


