
www.fsm.fi

CONNECT ALARM
PIKAOHJE

Kiitos loistavasta hankinnastasi!

Tämä pikaohje neuvoo DSC Power Neo hälytysjärjestelmän Connect Alarm sovelluksen 
asennuksessa Anroid tai iOS -älypuhelimeesi sekä käyttöliittymän käytössä. 

Lisätietoa Connect Alarm sovelluksesta saat vierailemalla www.fsm.fi
Tai ottamalla yhteyttä paikalliseen asentajaan tai myyntiedustajaan.

Connect Alarm pikaohje, versio 1.0
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CONNECT ALARM PIKAOHJE 1.0

ASENNUS JA ENSIMMÄINEN  
KÄYTTÖKERTA 

•  Lataa sovellus Google Play Kaupasta tai  
   Apple App Storestaja asenna se puhelimeesi

•  Käynnistä sovellus ja hyväksy käyttöehdot

•  Kirjoita palvelimen osoite  
   (connect.tycomonitor.com) ja paina  
   + -painiketta (Android) tai Lisää uusi  
   -painiketta (iOS)

•  Lisää keskukselle nimi ja kirjoita keskuksen  
   tunnus (Integraation tunnistenumero)

•  Tämä numero löytyy valinnoista [851] [422]

•  Jos numeroa ei ole saatavilla, käytä  
   MAC-osoitetta (vaihtoehto [851] [998])
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ASENNUS JA ENSIMMÄINEN  
KÄYTTÖKERTA 

•  Aktivoidaksesi paneelin ensimmäistä kertaa,  
   sinua pyydetään antamaan pääkäyttäjätunnus  
   (master)

•  Muodostaaksesi yhteyden PowerSeries Neo  
   -keskukseen, kirjoita käyttäjän salasana ja  
   paina OK

•  Jos saat virheilmoituksen, yritä uudelleen

•  Jos syötät väärän koodin 3 kertaa, sovellus  
   lukkiutuu 5 minuutin ajaksi
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CONNECT ALARM PIKAOHJE 1.0

CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ

Sovelluksen päänäyttö

Päänäytössä on 4 aluetta:

 Osa 1: Hälytykset ja viat

 Osa 2: Järjestelmän alueet ja tila

 Osa 3: Viimeisimmät toiminnat

 Osa 4: Pikanavigointivalikko

Osa 1: Näyttää kaikki tapahtumat, jotka  
tapahtuivat järjestelmän ollessa viritettynä

•  Napsauta haluamaasi kuvaketta katsellaksesi  
   tietoja viimeisimmistä tapahtumista

•  Palaa päänäyttöön napsauttamalla ”Etusivu”

Osa 1. 

Osa 2. 

Osa 3. 

Osa 4. 
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1. 2. 3. 4. 

CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Osa 2: Näyttää järjestelmän tilan ja voit valita  
alueen, jonka kanssa haluat työskennellä

•  Näet myös alueiden tilan

•  Jos ikoni on punainen, järjestelmä on viritetty

•  ”Poiskytkentä” kytkee järjestelmän pois  
   päältä

•  ”Kotona tila” kytkee järjestelmän  
   kuorisuojatilaan

•  “Täysvalvonta” kytkee järjestelmän päälle

•  Alue 1 näkyy koko ajan, muut alueet tulevat  
   näkyviin painamalla ”Näytä kaikki”

Osa 3: Näyttää viimeisimmät toiminnat

•  Tarkista aiemmat tapahtumat napsauttamalla  
   ”Näytä kaikki”

Osa 4: Pikanavigointipalkista voit siirtyä  
nopeasti eri asetuksiin

•  Etusivu – Palaa etusivulle (1)

•  Laitteet – Siirtyy laiteasetuksiin (2)

•  Ulostulot – Ulostulojen hallinta (3)

•  Lisää –  Avaa Tapahtumat-välilehden (4)
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CONNECT ALARM PIKAOHJE 1.0

CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ 

APP asetukset

•  Keskuksen asetuksissa voit määrittää Push- 
   ilmoitukset, lisätä ja poistaa käyttäjiä, asettaa  
   keskuksen päivämäärän ja ajan sekä sallia  
   asentajan etäkäytön

•  Keskuksen asetuksiin pääset tästä



©
 FSM

 OY • TEKN
ISET O

HJEET

7

CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Laitteet

•  Näyttöön tulee luettelo kaikista kytketyistä  
    ilmaisimista ja laitteista

•  Se näyttää laitteen kuvan, nimen ja alueet, joihin  
    laite kuuluu

•  Valikosta voit ohittaa tai uudelleennimetä  
    ilmaisimen
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CONNECT ALARM PIKAOHJE 1.0

CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Ulostulon hallinta

•  Voit asettaa lähdöt päälle tai pois päältä  
    (PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ tila ei  kuitenkaan näy)

•  Ulostulot toimivat, kuten on ohjelmoitu,  esim. jos  
    ulostulo on ajastettu, niin painamalla ”PÄÄLLÄ”,  
    ulostulo toimii ajastetun ajan

Tapahtumat

•  Näet keskuksen tapahtumamuistin

•  Eri värit ja kuvakkeet määrittelevät  
    tapahtumia

•  Voit valita:

     Kaikki: Näyttää kaikki tapahtumat

 Hälytykset: Näyttää hälytykset 
  (Jos järjestelmässä on kuvatodennus,   
 tapahtumassa on siihen linkki)

 Activity: Näyttää kytkentätiedot


