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2. Käyttöönotto

Sijoita laite lähelle sähköpistoketta siten että saat sen kytkettyä myös Internettiin verkko-
kaapelilla. Älä jätä sitä liian näkyvään paikkaan. 
Avaa osoite https://eu.bphomeconnect.comselaimessasi ja valitse ruudun alalaidasta 

Kohta 1:

Kohta 2:

Kohta 3:

Odota kunnes virta-LED syttyy palamaan.

HUOM:
Järjestelmän tulee olla kytkettynä verkkoon ja sähköön yhtäjaksoisesti. Häiriöt
verkkoyhteydessä tai virtakatkokset voivat aiheuttaa järjestelmässä virhetoimintoja. 

 

3. Verkkoon yhdistäminen

HUOM:
Kun järjestelmä on yhdistetty verkkoon ja kytketty päälle sinulla on 15 minuuttia aikaa suorittaa kirjautuminen. Jos kirjautumista ei  ehditä tehdä 15 minuutin kuluessa, irrota laitteen virtalähde ja 
käännä virtakytkin OFF-asentoon. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä se virtaan ja kytkin ON-asentoon. Saat toiset 15 minuuttia aikaa suorittaa kirjautumisen loppuun.

4. Kirjautuminen

Lataa palvelun verkkosivu (https://eu. 
bphomeconnect.com) ja kirjoita
laatikoihin käyttäjänimesi ja
tunnussanasi.

HUOM:
Vain YKSI käyttäjä samalla nimellä 
voi olla kerrallaan kirjautuneena
järjestelmään.

5. Laitteet

Keskuslaite

Järjestelmän tilavalo (vihreä/puna):
Vihreä palaa– HÄLY pois
Vihreä vilkkuu – laitteiden yhdistämistila
Punainen palaa – Ulkona HÄLY
Punainen vilkkuu – Kotona HÄLY
Pois päältä – Etäisyystesti

Laitteen tilavalo (keltainen /puna):
Keltainen palaa – Järjestelmävirhe
Keltainen vilkkuu – Sähkökatkos
Punainen vilkkuu – Järjestelmä hälyttää
Punainen palaa – Hälytys tehty
Pois päältä – Normaalitila 

Verkkovalo (keltainen):
keltainen palaa – Verkkovirhe
Pois – Normaalitila

Yhdistämis/uudelleenkäynnistyskytkin Käytetään uusien lisälaitteiden yhdistämiseen ja keskuslaitteen palauttamiseen tehdasasetuksiin.

a. Keskusyksikkö

    – järjestelmän "aivot"

b. Liiketunnistin

c. Ovikytkin 

d. Virtalähde       

   e. Verkkokaapeli

haluamasi kieli (kuvissa englanti).
Valitse “New User / Uusi käyttäjä”.  

Mode LED Status LED

(Learn/Reset Button)

HUOM:
Laajempi käyttöopas
saatavana osoitteesta
www.blaupunktsecurity.fi

Kytke Q -keskusyksikkö Internet-  
reitittimeesi mukana seuraavalla
Ethernet-kaapelilla.

Kytke Q -keskusyksikkö verkkovirtaan
mukana seuraavalla muuntajalla ja
käännä kytkin asentoon “ON”. 

Kirjaudu verkkopalveluun kuvaruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti ja syötä osoite- sekä muut tietosi järjestelmään. 
Sinulta kysytään Q3200-järjestelmäsi MAC-osoitetta. Osoite on merkitty laitteen takana olevaan tarraan.
Syötä järjestelmään MAC-osoitteesi 6 viimeistä numeroa.

Varmista että käyttäjänimesi 
on oikein kirjoitettu. Saat virhe-
ilmoituksen ja voit yrittää uudelleen 
jos tunnus on väärin.

Mene kohtaan Asetukset / Settings 
- Raportointi / Reports (oletuksena 
pääkäyttäjän Pin koodi on 1111) 
-  ja vaihda heti PIN koodisi turvasyistä.
Varmista myös että puhelinnumerosi 
on syötetty oikein. Korjaa mahdolliset
virheet.  Country Code / maakoodi 
suomessa on 358.

 

Mode 
 LED 

Status 
 LED 

Network 
 LED 

Learn/Reset 
Button Battery 

Switch 

DC Jack Ethernet 
Port 

HUOM:

                     Lisätietoja lisälaitteista ja niiden yhdistämisestä saa Blaupunktin verkko-
sivustolta. Suorita kuitenkin etäisyystesti laitteille nähdäksesi kuinka kauas keskus- 
yksiköstä ne voi sijoittaa jotta ne saavat vielä yhteyden keskusyksikköön ongelmitta.

(Lisätietoja Home Connect käyttöoppaasta).

Kaikki pakkauksessa mukana tulevat lisälaitteet ovat jo valmiiksi yhdistetty Q keskus-
yksikköön.
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www.blaupunkt.com
©Oikeudet muutoksiin pidätetään

Häly pois: Kaikki hälyt ovat pois

Ulkona HÄLY: Kaikki mahdolliset ilmai-
simet ovat päällä. Hälytys laukeaa minkä
tahansa tunnistimen, kytkimen tai  
ilmaisimen hälyttäessä. Jos sisääntulo- 
ilmaisimeksi ohjelmoitu esim. ovikytkin 
huomaa oven avauksen, laite alkaa laskea 
sille määritettyä saapumisviivettä,
jonka aikana käyttäjä voi pysäyttää häly-
tyksen normaalisti.

Kotona HÄLY:
Ilmaisimet ja lisälaitteet jotka on määr-
itetty sisätilahälyttimiksi eivät kytkeydy
päälle tässä tilassa.
Esimerkiksi sisätilan liiketunnistimet. 
Näin voit liikkua kotona vapaasti ilman
hälytystä, mutta ovet ja ikkunat ovat
suojattu.

6. Järjestelmän toiminnot

Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3:

Klikkaa järjestelmän tilapainiketta 
jonka tilan haluat päälle. Sinulta kysy- 
tään PIN-koodia vahvistukseksi ennen
kuin tila kytkeytyy päälle tai pois. 

Syötä PIN koodisi (oletuskoodi: 
1234). Jos koodi on oikein,  järjestel- 
mä siirtyy valittuun tilaan. (poistumis- 
viivettä aletaan laskea asettamiesi 
arvojen mukaan jos Ulkona HÄLY).

Kun toiminto onnistui, kyseinen 
tilapainike jää palamaan.

 
 

 

 

 

 

 Turva / Security -valikossa voit vaihtaa 
järjestelmän tilaa, nähdä liitettyjen 
laitteiden tilan tai pyytää järjestelmää
lähettämään valokuvan.

Automaatio -valikossa voit tarkastella 
kotiautomaatiolaitteita kun olet ensin 
liittänyt sellaisia järjestelmään (esim. 
Virtakytkin (PSM-S1)).

Ryhmä / Group  -valikossa voit ryhmi-
tellä laitteita joita ohjaa yksi tai 
useampi kytkin kyseisessä huoneessa.

Tilanne / Scenes -valikossa voit ohjel- 
moida erilaisia tilannetoimintoja (esim. 
“jos valot kytketään ( virtakytkin ON), 
ota valokuva (IRC-S2)”.

Kamera -valikossa voit tarkastella tosi-
aikaista videokuvaa heti kun kytket  
Blaupunkt -IP kameran järjestelmään 
(IPC-S1: EAN 4054512516203) ja olet
tilannut Premium-palvelupaketin.

Laitteen asetukset  -valikossa voit
ohjelmoida lisälaitteen toiminnat (esim. 
käynnistää toiminto kun ilmaisin reagoi).

Keskusyksikön asetukset -valikossa voit 
muokata Q-keskusyksikön asetuksia.

 

7. Ohjaus verkossa

  
 

 

 

 -valikossa 
voit tarkastella eri 
tilannetoimintoja ja
käynnistää niitä
suoraan painamalla 
Suorita.

9. Raportit ja hälytykset

 Raportoinnin asetukset -valikossa voit ohjelmoida 
haluamanlaisesi SMS- Push- ja Sähköposti-
raportointiasetukset. Ainoastaan Premium-paketilla
voi käyttää SMS-palvelua. Premium-paketin voi 
valita ensimmäistä kertaa kirjautuessa tai koska vain
osoitteessa https://eu.bphomeconnect.com

8. Ohjaus älypuhelimella

HUOM:
Varmista että puhemisessasi ääniasetukset on säädetty 
voimakkaalle SMS- ja Push- viesteille sekä varsinkin
hälytyksille, jotta varmasti huomaat laitteen lähettämät
viestit ja hälytykset.

10. Tuki

Enjoy it.

Jos kohtaat ongelmia joihin ei löydy apua tästä pikaoppaasta ole hyvä ja kokeile jotain seuraavista:

Lisätietoa laitteiden yhdistämisestä ja liittämisestä osoitteesta www.greenmoore.fi   

Sähköpostitse osoitteesta info@greenmoore.fi 

Tapahtumat  -valikossa saat katsauksen
kaikista Q-keskusyksikölle raportoiduista
tilanteista. Kirjattujen tapahtumien 
tallennusmäärä riippuu valitsemastasi
palvelusta (Basic tai Premium).

Ovi- ja ikkunakytkin
(DC-S1) (kuva 1)

Kytkin kiinnitetään oven tai ikkunan 
karmiin ruuveilla (suositeltava tapa) tai 
2-puoleisella teipillä. Laitteen takaosan 
kiinnityskohdat tulee ensin aukaista 
esim. ruuvimeisselillä painamalla. 
Asenna magneetti- ja tunnistinosat 
vastakkain. Kytkin lähettää ilmoituksen 
kun ovi tai ikkuna avataan. Asentaessa 
varmistu myös että taustan kajoamis-
kytkin painuu hyvin pohjaan. Hälytys 
tehdään jos kytkin yritetään irrottaa 
kiinitysalustasta. 

LED-valo
Testi/yhdistämis-
painike

Kajoamiskytkin

Magneetti

Kohdistusmerkit Kuva 1

päältä.

(Lisätietoja Home Connect käyttöoppaasta).

Huomaa että pääkäyttäjälle tulee määrittää oma, erillinen PIN koodi joka ei saa olla sama kuin käyttäjän PIN koodi.

Maahantuonti: Greenmoore OY
Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio
Finland
Puh. 017 363 8035

www.greenmoore.fi

Turva - valikossa
voit tarkastella järjes-
telmän sekä liitettyjen
laitteiden tilaa sekä
käynnistää video-
tai valokuvatoiminnon
(sininen painike)

Kamera - valikossa
voit katsella tosi-
aikaista videokuvaa
jos sinulla on käytössä
Premium-palvelu ja
Blaupunkt IP-kamera
(IPC-S1) on kytketty.

Tapahtumat - valikossa
näet yleiskatsauksen
kaikista Q-keskusyksikön
kirjaamista tapahtumista.
Voit lähettää tiedot
viestinä tai tiedottaa
tapahtumasta puhelimella.

Automaatio 

Kuva .2

LED/Testi/
yhdistämispainike

Infrapunasensori

Liiketunnistin
(IR-S1L)(Kuva. 2)

Liiketunnistin asennetaan ruuveilla
tai kiinnitetään seinään teipillä. 
Tunnistin on tehokkainta sijoittaa 
huoneen nurkkaan. Laitteen takaosassa 
on kahdeksan kiinnitysruuvien paikkaa 
jotka pitää aukaista esimerkiksi ruuvi- 
meisselillä puhkaisemalla. Mikäli 
asennat tunnistimen nurkkaan, avaa 
sivussa olevat kiinnitysreiät ja jos 
asennat sen tasaiselle pinnalle, puhko 
keskimmäiset reiät. Huolehdi siitä että 
kajoamiskytkin tulee kokonaan alas  
painetuksi kun kiinnität laitteen. 

HUOM!
Käyttäjän PIN-koodi ei saa olla sama kuin pääkäyttäjän PIN koodi. Jos ne ovat samat, järjestelmän tilan vaihtamiskäskyt eivät toimi.
Lisätietoja osoitteesta www.greenmoore.fi
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