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Jelen leírás a DSC WP8010 központ és a hozzá tartozó opcionális kommunikátorok (PowerLink3 és GSM-350) 
beállításait tartalmazza a ConnectAlarm mobilalkalmazáshoz.  
 
A programozás megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig ezt a leírást! 
 

A vagyonvédelmi rendszer (központ és kommunikátor) megfelelő programozása szükséges, hogy kapcsolódni 
tudjon a szerveren keresztül a ConnectAlarm okostelefonos alkalmazáshoz. A ConnectAlarmhoz történő 
felhasználói csatlakozás előtt a panel telepítői aktiválására van szükség az AlarmInstall alkalmazással! 

 
Kapcsolat Ethernet kapcsolaton keresztül 
 
 Követelmények:  

• Powerlink IP Modul (PowerLink 3) 
• Vezetékes Internetkapcsolat 

 
Központ programozása kommunikációra a ConnectAlarm alkalmazáshoz: 
 
Panel programozás: 
TELEPÍTŐI MÓD:  

4: KOMMUNIKÁCIÓ: 
3:TF JELENTÉS: 

01: JELENTÉSEK:   össz*tartalék  
02:1.JELENT.CSAT: LAN 
03:2.JELENT.CSAT: letiltva 
21: IP VEVŐ1:  052.059.171.55 
53: KOM. HIBA JEL.: PSTN Hiba: jelentés tiltva 

A beállítás után lépjen ki minden menüből. A szerverhez csatlakozás 5-10 percig is eltarthat! Közben ne lépjen 
vissza a központ beállításaiba! A panel szoftver verziójától függően egyes menük szövege kissé eltérhet.  
 
Kapcsolat Mobil kapcsolaton keresztül 
Panel programozás: 
TELEPÍTŐI MÓD: 

4: KOMMUNIKÁCIÓ: 
2: GPRS/GSM/SMS: 

GPRS JELENTÉS: ENGEDÉLYEZÉS 
GPRS APN: adja meg a SIM kártyához tartozó APN-t 
GPRS APN NÉV: felhasználói név a GPRS szolgáltatáshoz  
 (ha szükséges) 
GPRS APN JELSZÓ: jelszó a GPRS szolgáltatáshoz (ha szükséges) 
SIM PIN CODE: adja meg a SIM kártya PIN kódját 
GPRS MINDIG BE: engedélyezve 

 
3:TF JELENTÉS: 

01: JELENTÉSEK: ÖSSZ*TARTALÉK 
02:1.JELENT.CSAT: GSM/GPRS 
03:2.JELENT.CSAT: letiltva 
21: IP VEVŐ1: 052.059.171.055 
53: KOM. HIBA JEL.: PSTN Hiba: jelentés tiltva 

6:FEL/LETÖLTÉS 
GPRS FEL/LETÖLTÉS: Panel SIM Tel. ->adja meg a telefonszámot 

A beállítás után lépjen ki minden menüből. A szerverhez csatlakozás 5-10 percig is eltarthat! Közben ne lépjen 
vissza a központ beállításaiba! A panel szoftver verziójától függően egyes menük szövege kissé eltérhet.   
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AlarmInstall alkalmazás - Telepítői alkalmazás 
Az első felhasználói csatlakozás előtt és a telepítői kód megváltoztatását után minden esetben, a modul 
telepítői aktiválására van szükség. 
 

 Töltse le az „AlarmInstall” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy a Apple App Store-ból. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.configurator.alarm_in 

 https://apps.apple.com/hu/app/alarminstall/id1276105878?l=hu 
 Telepítse az alkalmazást a telefonra 

 Indítsa el az alkalmazást és fogadja el a felhasználási feltételeket.  

A kezdőképernyőn állítsa be a server host címét (connect.tycomonitor.com).  

 Ha új telepítői fiókot szeretne létrehozni, válassza a „Regisztráljon” 
opciót. Majd töltse ki a szükséges adatokat. 
 Ha már rendelkezik telepítői fiókkal, akkor adja meg a bejelentkezési 
adatait és a nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot 

 
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az "Elfelejtette a jelszavát?" opciónál tud 
új jelszót kérni. 

 
Bejelentkezés után: 

• Válassza a „Távoli” kapcsolatot. 
• Majd nyomja meg a „+” gombot a központ hozzáadásához.  
 
• Nevezze el a központot  
• Adja meg a „Panel sorozatszámát” Ez a szám a központ hátulján 
található Panel ID (6 karakter) 
• Adja meg a Telepítői kódot 
• Nyomjon a "Csatlakozás"-ra. 
 
 
A „ConnectAlarm” végfelhasználói alkalmazással csak az „AlarmInstall” 
alkalmazással történő aktiválás elvégzése után tud csatlakozni a 
központhoz. Az aktiválást csak akkor tudja megtenni, ha aktív kapcsolat 
van a szerver és a központ között. 
 
ConnectAlarm – Végfelhasználó alkalmazás 
Telepítés és első lépések 
 
 Töltse le az alkalmazást a „Google Play Store”-ból vagy az „Apple App store”-ból. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.neo 
https://apps.apple.com/hu/app/connectalarm/id1300525077?l=hu 
 Telepítse a telefonra. 

 Indítsa el az alkalmazást és fogadja el a felhasználási 
feltételeket. 

 Ha még nincs regisztrációja regisztráljon. A „Regisztráljon!” gomb 
segítségével.  
 Adja meg a server címét (connect.tycomonitor.com)  
 Adja meg a bejelentkezési adatait és jelentkezzen be. 
 
 Panel hozzáadásához nyomja meg a „+” gombot  
 Nevezze el a központot és adja meg a központ azonosítóját. Ez a szám 
a központ hátulján található Panel ID (6 karakter), adja meg az Mester 
felhasználói kódot. Majd nyomjon az "Csatlakozásra"-ra. 
 
Ha a telepítő még nem aktiválta a panelt, vagy megváltoztatta a telepítői kódot, akkor a 
felhasználót figyelmezteti az alkalmazás, hogy telepítői aktiválásra van szükség. 
 
A ConnectAlarm alkalmazás felhasználói felülete átállítható magyar nyelvűre a beállítások 
menün belül.  
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