
  Alarminstall 

Denna app. är till för installatören. 
Här aktiverar installatören alla sina kunders anläggningar i ”molnet”. Detta kan 
först göras efter att programmering har slutförts enligt denna guide. När 
slutkunden fått igång sin Connect Alarm app, så kan denne tillåta 
installatörstillträde för en timme. Då kommer ni som installatör åt anläggningen 
via Alarminstall appen för fjärrprogrammering.

Observera att man vid lyckad aktivering får meddelandet ”Ej 
användartillstånd”.

   Connect Alarm 

Denna app. används av slutkund. Lägg inte till din slutkunds anläggning i 
din egna telefon/app. Då detta gör dig till huvudanvändare för systemet. 
Efter den första användaren (master) har registrerat sig går det att med den 
användaren att lägga till fler användare i systemet. Detta görs i menyn 
Användare. Här anges namn, kod och E-post. Den nya användaren får en E-
post kod som används för att få behörighet till appen. 

För att nyttja appen CONNECT ALARM så rekommenderar tillverkaren 
att detta görs via Fast Bredband/Ethernet. Ej GSM  

Appen ”tar” alltid en av vägarna för larmsändning, i denna manual den 
primära vägen av larmsändningen. Därför används den sekundära vägen 
till larmcentralens primära mottagare. Följ stegen nedan så hänvisas du 
rätt. 

Fast Bredband/Ethernet till App. Ingen larmcentral Följ punkt 1 och 3 för 
att göra detta.  

Om Larmcentralsuppkoppling via Fast Bredband/Ethernet skall 
användas samtidigt med App. via Fast Bredband/Ethernet Följ punkt 1 
och 3 och 4 för att göra detta. (Ej den gråa delen i punkt 4)  

Om Larmcentralsuppkoppling via Bredband/Ethernet med ”backup” av 
GSM samtidigt med App. via Bredband/Ethernet Följ punkt 1 och 3 och 
5 för att göra detta. 

Punkt 2 är för uppkoppling via GSM vilket ej rekommenderas och grå 
del i Punkt 4 är för samtidiguppkoppling till larmcentral. Aktivera som 
vanligt under punkt 3 



Endast Ethernet (Rekommenderas) 

1. V5 - Ethernet med NEO Version 1.3X> + TL2803G V 5.03>
V4 - Ethernet med NEO Version 1.2X> + TL2803G V 4.11>

Avläsning av version 
[900] [000] > Version på central avläses i sekvensen

[460] > Version på sändaren avläses i sekvensen

Radera larmsändaren, rekommenderas från tillverkaren. 
[993] 5555 [993] (5555=installatörskod) Detta tömmer all programmering
av sändaren. När larmsändaren har startat upp igen, läs av och anteckna
App-ID enl. nedan

Hoppa över nästa sida och fortsätt nu på punkt 3 för att aktivera appen 
som installatör.  



Via GSM (rekommenderas ej) 

1. V5 - Ethernet med NEO Version 1.3X> + TL2803G V 5.03>
V4 - Ethernet med NEO Version 1.2X> + TL2803G V 4.11>

Avläsning av version 
[900] [000] > Version på central avläses i sekvensen
[460] > Version på sändaren avläses i sekvensen

Radera larmsändaren, rekommenderas från tillverkaren. 
[993] 5555 [993] (5555=installatörskod) Detta tömmer all programmering av
sändaren. När larmsändaren har startat upp igen, läs av och anteckna App-ID
enl. nedan



Aktivering av i systemet i ”Alarm Install” appen. 

Aktivering av i systemet i ”Connect Alarm” appen.              



Lägga till Larmcentral ihop med App med NEO Version 1.3> OBS 
Sändare en väg TL2803G eller 3G2080/ minst Version 5.21> 

I vanliga programmeringsläget måste systemets abonnentkod bytas till den 
SIA-kod som skall användas till Larmcentralen. Se nedan. 

Larmcentralens Primära IP-adress är den som skall programmeras nedan på 
den sekundära platsen i 113 eller 213 för GSM. 



Larmcentral med NEO Version 1.3> + TL2803G V 5.21/5.4> 
IP och GPRS som backup till Larmcentral ihop med Connect alarm 




