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Tack för att du valt en iotega panel

Observera att du måste slutföra steg 1 - 4 i portalen innan du startar din iotega.

Din återförsäljarportal finns på: https://eu.secure.direct/smarttech/login och kallas SmartTech. 

Logga in med de inloggningsuppgifter du som återförsäljare fått från Tempest Larmcentral för ditt SecureNetkonto. 
Här kan nu skapa ett nytt konto för din Kund/Slutanvändare med Panel ID och en serviceplan.
Dessa steg skall användas som en checklista. Följ steg 1 – 4.
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1. Skapa konto
Skapa ett konto genom att expandera avsnittet ”Konton” i det vänstra sidofältet. 
Välj ”Sök konton” för att komma åt alla konton. 
Välj ”Lägg till konto” i det övre högra hörnet av panellistan ”Konton”.
Från skärmen ”Lägg till konto” tilldelar du ett Konto-ID.

Välj alternativet för att tilldela ett konto manuellt.
Ange det önskade kontonumret i fältet ”Konto-ID”. (SIA kod hos larmcentral).

Ställ in paneltypen på ”DSC iotega”.

Alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. All information ska vara relaterad till kontaktpersonen 
för fastigheten och masterkontot. Platsens telefonnummer kan anges till en mobiltelefon.

2. Serviceplan
Tilldela en serviceplan som motsvarar den typ som kunden önskar för panelen som du installerar.

När du har valt serviceplan, trycker du på ”Nästa”.

Om alla de obligatoriska fälten är ifyllda, visas ett bekräftelsemeddelande ”Slutfört”.
Tryck på ”Slutför” i högra nedre hörnet för att lägga till kontot.

På sidan ”Sammanfattning” väljer du ”Visa i Realtid!” för att starta tjänsten. 
Detta aktiverar tjänstens funktionalitet och påbörjar debitering.

Obs! Om du skapar ett konto i förväg eller vill starta tjänsterna vid ett senare datum, 
undviker du att välja ”Kör igång” vid just nu. Du kan välja ”Kör igång” närsomhelst för att starta tjänsterna.

3. Lägga till Gateway
Lägg till en gateway genom att välja ”System” i det vänstra sidofältet.

Tryck "Lägg till gateway” (kontonummer är redan ifyllt)

Ställ in paneltypen på ”DSC iotega”. 

Ange det 10-siffriga ID-nummer som du hittar under iotegan. 

Tryck på ”Klar” för att lägga till din gateway.
  

Observera att du måste slutföra steg 1 - 4 i portalen innan du startar din iotega.
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4. Skapa huvudkontaktperson
Skapa en huvudkontaktperson genom att välja ”Användare” i det vänstra sidofältet. 

Välj ”Lägg till användare” för att slutföra formuläret. Alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Tilldela ett unikt användarnamn och lösenord för att komma åt både slutanvändarens webbplats och mobilappen.

Användarnamnet måste bestå av 3 - 32 tecken och kan innehålla bokstäver, siffror och tecknen ”@”, ”_” (understreck), ”."(punkt").

Lösenordet måste bestå av 6 - 16 tecken och kan innehålla bokstäver och siffror. 

I avsnittet ”Larmanvändare” ställer du in ”Användar-ID” på ”Master” och ange panelens masterkod.

Om du installerar en ny panel, är standardinställningen för panelens användarkod ”1234”.

Välj ”Klar” för att skapa huvudkontaktpersonen. Efter den initiala systemaktiveringen, kan kontaktinformationen och panelkoderna 
redigeras på sidan ”Kontaktpersoner” i både återförsäljarens och slutkundens webbportaler. Observerar att endast huvudkontaktpersonen 
som skapas i återförsäljarens portal. Övriga kontaktpersoner för användaren skapas av masterkontot i användarens portal.

5. Installation av iotega
För att installera och starta iotegan, leta reda på en plats i närheten av ett eluttag och nätverksuttag då direktanslutning via Ethernet-kabel 
krävs i starten. Anslut kontakten för strömadaptern till strömanslutningen på baksidan av din iotega. Anslut nätverkskabeln till kontakten 
på baksidan av iotegan. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till nätverksuttaget / routern.

                

Anslut strömadaptern till ett eluttag och iotega startar i följande ordningsföljd.

Siffrorna på den inbyggda knappsatsen tänds i ordningsföljd till dess att iotega har startat.

Efter cirka 40 sekunder tänds strömlampan.

Ethernet Link Speed LED lyser stadigt grönt och Ethernet Link Activity LED blinkar för att indikera att en anslutning görs.

Efter flera minuter, beroende på nätverkshastigheten, lyser lampan för fjärranslutning grönt 
(eller blinkar grönt om installatörens åtkomstfönster är aktiverat), vilket markerar att en anslutning har etablerats.

För att fortsätta med installationen, bekräfta att du har valt Kör igång på sidan Kontoöversikt. 
Du kan inte få iotega-panelen att bli online om detta inte har valts.
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6. Verifiera kommunikationen
Verifiera kommunikationen genom att granska lysdioderna på din iotega.

Nedan följer statusen vid normaldrift.

7. Verifiera Onlinestatus
Verifiera Onlinestatus på panelen från SmartTech-återförsäljarportalen. Gå till sidan ”System” i det vänstra sidofältet, 
och kontrollera att panelen är ”online” och strömsatt.
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8. Registrera Larmgivare/enheter
Registrera Larmgivare/enheter på Iotega genom att gå till sidan "Panelinställningar" (till vänster) och välj där "Lägg Till Enhet! (till höger).

Enheter kan registreras på två sätt, antingen via Autoregistrering eller genom att ange enhetens serienummer i formuläret.

Rekommenderas: Autoregistrering.

För att lägga till via Autoregistrering så väljer och trycka ”Auto-Registrering På”. När Autoregistrering av enheter är på, trycker du in 
och håller enhetens registreringsknapp intryckt tills dess att lysdioden lyser fast och släpper medan lysdioden fortfarande är tänd. 

Fortsätt att registrera sektioner och tillsdess att alla enheter har registrerats. Enheterna registreras direkt i underavsnitten i respektive 
panels inställningar (sektioner, trådlösa fjärrkontroller, trådlösa knappsatser, sirener). Gå till respektive underavsnitt för att anpassa 
enheten/sektionens namn och alternativ efter behov.

Se bruksanvisningen, för information om användning av systemet och för att lägga till Z-Wave-enheter och SecureNet kameror.

Registrering med serienummer.

För att lägga till via serienummer, ange enhetens serienummer i serienummerfältet.

När ett serienummer har angivits kommer ytterligare alternativ som är specifika för enheten att visas.

Byt namn på sektionen genom att ange det önskade sektionsnamnet i fältet ”Märkning”.

Välj ytterligare alternativ för sektion eller enhet efter behov.

När alla alternativ har valts, ”Skickar” du formuläret.

9. Slutföra installationen
Du kanske vill använda kundens WiFi nät? Detta görs under ”Panelinställningar” under fliken ”Panelkonfiguration” och 
”Nätverkskonfiguration”.

Skriv in WLAN SSID eller sök efter nät. Tryck på ”Sök Efter WiFi-Nätverk”. Välj nät, krypteringstyp och nyckel (lösen) för WiFi-router. 

Skrolla upp till ”spara”.

Välj sedan ett permanent ställe för att montera panelen. Ytan ska vara platt, stabil och fri från vibrationer och stötar. iotega bör placeras 
i närheten av ett eluttag. Om kablarna ska förläggas utanpåliggande så avlägsnar du de brytbara flikarna för kabelgenomföring på 
monteringshållarens undersida AC-kablarna genom öppningen på baksidan av monteringsplattan. Sätt sedan först i panelens nersida 
och anpassa kablaget för att sedan trycka fast den i överkant.
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Installationen av Iotega Security System med SecureNet är klar.

Slutanvändare kan nu styra systemet och lägga till enheter och kameror via slutanvändarens ”smartlink+" mobilapp 
(finns för android eller Iphone)

Webbportal för slutkund: https://eu.secure.direct

För att komma åt appen och webbportalen, måste man ha slutanvändarens inloggningsuppgifter som konfigurerades i steg 4.

Återförsäljarens inloggningsuppgifter används för att komma åt SmartTech-återförsäljarportalen som du som installatör använder för att 
konfigurera systemet.

Din återförsäljarportal finns på: https://eu.secure.direct/smarttech/login och kallas SmartTech. 

Logga in med de inloggningsuppgifter du som återförsäljare fått från Tempest Larmcentral för ditt SecureNetkonto.

FÖRENKLAD EU-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar Tyco Safety Products Canada Ltd att radioutrustningen av typen trådlöst larmsystem med integrerad mobil larmsändare uppfyller 
direktiven i 2014/53/EU. Följande modeller omfattas av denna anvisning: WS900-19, WS900-29, 3G7090, LT7090 (används endasti Nordamerika), 
WS901-14,WS901-24EU, WS901-18, WS901-28, WS911-18, WS911-28 och 3G7090-EU.

Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse för de ovan nämnda modellerna finns tillgänglig på följande internetadresser:
Modell WS901-14: http://dsc.com/pdf/1707001
Modell WS901-24EU: http://dsc.com/pdf/1707002
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