
DSC Neo ConnectAlarm / 3G 

Keskusyksikön versio: 1.30+ 

Tiedonsiirron versio: 5.03+ 

Keskuksen ohjelmointi: 

[300] -> Vastaanotin 1 -> (02) auto tsl vast.ot

[300] -> Vastaanotin 2,3,4 = (01) puhelinlinja

[310] -> [000] -> 1234 (ID)

[310] -> [001]-[008] -> 1234 (ID on annettava jokaiselle käytössä olevalle alueelle)

[380] -> 1=Y/K

[382] -> 5=Y/K

Tiedonsiirtolaitteen ohjelmointi (LE2080, TL280LE, 3G2080, TL2803G versio 5.xx) 

Sektori [851] -> alasektori [___] 

[005] - - 3 4 - 6 - - (valvontatyyppi, GPRS/3G ensisijainen)

[010] – 2 - - - - - - - (Kamerailmaisin)

[422] Sarjanumero. Kirjaa ylös, tämä pitää syöttää muutamaan kohtaan.

-> Yhteensä 12 numeroa. Viimeiset 6 numeroa nähtävissä > -näppäimellä.

[201] -> Sarjanumero ilman 1. ja 3. numeroa

-> Esim. Jos ID on 987654321012, tähän syötetään 8654321012 

[204] -> 0BF6 (portti 3062)

[205] -> APN (liittymäkohtainen, yleensä internet. Varmista operaattorilta)

[206] -> connect.tycomonitor.com
-> piste valittavissa *-painikkeen takaa (ASCII-merkit, 046 [.]) 
-> tallenna *-painikkeen takaa 

[424] -> neo go (pienillä kirjaimilla)
-> Kirjainkoko muutettavissa *-painikkeen takaa (pienet/isot) 
-> tallenna *-painikkeen takaa 

[425] -> -2- -5--- (integration over cellular, protocol)

[426] -> --3----- (Real-time notification)

[431] -> connect.tycomonitor.com

[429] -> 0518 (portti 1304)

Lopuksi tiedonsiirron uudelleenkäynnistys: ([851]) [999] -> 55 -> paina ## poistuaksesi ohjelmoinnista 

Huom! Mikäli keskus pyytää asentajatunnusta sektorin [999] jälkeen, olet resetoimassa koko keskusta 
(et ole sektorin [851] alasektorissa). Älä syötä asentajatunnusta, vaan peruuta #-painikkeella. 



Puhelinsovellukset 

- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android (v4.1+) ja iOS
- AlarmInstall = Keskuksen aktivointi. Vain asentajakäyttöön.
- ConnectAlarm = Keskuksen etäkäyttö. Loppuasiakaskäyttöön.

AlarmInstall, keskuksen aktivointi: 

1. Lataa, asenna ja avaa AlarmInstall-sovellus.
2. Valitse ”Etäyhteys”
3. Rekisteröidy sovellukseen



4. Kirjaudu sisään. Palvelinosoite on connect.tycomonitor.com

5. HUOM! Mikäli applikaatio on ohjelmoitu 3G/4G-tiedonsiirron kautta, 
tarkista modeemin ledit tässä kohtaa. Keltaisen tulee vilkkua seitsemän 
vilkahduksen sykleissä, eikä vihreät ledit saa vilkkua vuorotellen.
Mikäli punainen ja keltainen vilkkuvat samaan aikaan ja/tai vihreät 
vuorotellen, modeemi hakee kenttää tai on vielä käynnistymässä. Odota, 
kunnes ledit palavat oikein. Tähän saattaa mennä muutamasta 
minuutista kymmeneen minuuttiin.

6. Aktivoi uusi keskus plus-merkistä
7. Syötä keskuksen tiedot. Sarjanumero löytyi keskuksen sektorista [851] ->

[422] ja asentajatunnus on oletuksena 5555.

8. Ohjelma saattaa miettiä hetken Aktivointi käynnissä-ruudussa, ja tämän
jälkeen ilmoittaa nopeasti aktivoinnin onnistuneen.

9. Kirjaudu ConnectAlarm- ohjelmalla seuraavan ohjeen mukaisesti.



Connect Alarm, keskukseen yhdistäminen 



Käyttäjän lisääminen (vain master-käyttäjä): 

1. Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta. Tila tulee olla yhdistettynä.
2. Valitse Keskuksen asetukset -> Käyttäjät

3. Valitse haluttu käyttäjä
4. Lisää uuden käyttäjän sähköpostiosoite
- Lisättävällä sähköpostiosoitteella tulee olla valmiiksi luotu tili Connect Alarm-sovellukseen, muuten
sähköpostiosoitetta ei voi lisätä.



Push-viestien käyttöönotto: 

- Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta - Valitse Push-viestit

Huom! 

Lisäksi Android / iOS-käyttöjärjestelmän omista asetuksista tulee sallia ilmoitukset Connect Alarm-
sovellukselle. 

On myös suositeltavaa tarkistaa puhelimen virransäästöasetukset, ettei puhelin automaattisesti sulje 
sovellusta taustalta pyörimästä. 


