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Vejledning til LOCKONs iPhone/ Android App

Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning
for brugen af denne applikation er, at du har en aktiv LOCKON alarm.

Download applikationen
Først skal du finde og downloade applikationen via din smartphone.
1.

Klik på din App Store applikation på din telefon. Den ser sådan ud:

2.

Klik på Søg-ikonet forneden og skriv ”LOCKON Alarm” i søgefeltet.

3.

Klik på ”LOCKON alarm” og dette billedet kommer frem.

4.

Vælg LOCKON alarm
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5.

Klik på Installer. Nu hentes app’en ned på din telefon.

Login på LOCKON alarm applikation
Første gang du logger på din nye LOCKON alarm app, skal du indtaste brugernavn, kodeord og en
servicekode.


Brugernavn og adgangskode er det samme som du bruger til dit online kontrolpanel.



Servicekoden opretter du selv via dit online kontrolpanel. Vælg Medlem, Rediger Medlem og indtast en
4 cifret kode og tryk gem. Her kan du også altid ændre den.

Når du fremover logger ind på app’en, skal du kun taste den 4-cifret servicekode. Ønsker du af
sikkerhedsmæssige årsager at indtaste brugernavn, adgangskode og servicekode ved hvert login, kan du
ændre dette via applikationen under fanen Info.

Applikationens menu og funktioner
Med din iPhone i hånden har du en udvidet fjernbetjening til din alarm uanset hvor du er. De forskellige
funktioner er delt op i 5 menuer.
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1. Alarm
a. Slå alarmen til
b. Slå alarmen til hjemme
c. Slå alarmen fra
2. Alarmlog
a. Se en oversigt over alarmens aktiviteter de seneste to dage
3. Video
a. Se live video
b. Optag video
c. Se gemte videooptagelser
4. Din el
a. Styr og indstil tænd-sluk enheder
5. Info
a. Se installationsadresse
b. Se applikationsversion
c. Indstil automatisk login

Beskrivelse af funktionerne
Alarm
Under menuen Alarm, kan du slå din alarm til, til-hjemme (skalsikring) og fra. Du skal blot klikke på en af
ikonerne afhængigt af om du vil slå alarmen til, til-hjemme eller fra. Du vil altid få en bekræftelsesbesked, når
alarmen har registeret kommandoen.

Alarmlog
Alarmloggen er en oversigt over alarmens aktiviteter som fx hvornår den er slået til og fra, hvor og hvornår
en evt. alarm er gået, lavt batteri-tilstand og andre servicebeskeder. Du kan se aktiviteter på den
pågældende dag samt den forrige dag. Ønsker du at se ældre aktiviteter, kan du se det under Alarm på dit
online kontrolpanel.
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Kamera
Se live video fra dit hjem, optag video eller se de gemte videooptagelser. Har du flere videokameraer
tilknyttet din alarm, kan du vælge mellem de forskellige kameraer. Det kræver at din videokamera er tilsluttet
og er online.
1. Live video
For at se live video, klik på …… Har du flere kamera, vælger du mellem dem under….

2. Optag video
Klik på optag-ikonet (rød, rund knap) og dit videokamera optager i 30 sekunder og gemmer optagelsen.

3. Se gemte videooptagelser
For at se de gemte optagelser, vælg xxxx og klik på den optagelse du ønsker at se. Afspilning starter.
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Din el
Styr og indtil dine tænd-sluk enheder. Det kræver at dine tænd-sluk enheder er indlært til alarmen. Du kan
vælge mellem funktionerne Manuel, Timer og Automatisk:
1. Manual
Beskrivelse…..
2. Timer
Indstil enhederne til at tænde/slukke på forskellige tidspunkter i løbet af Alle dage, Hverdage eller Uge.
3. Automatisk
Beskrivelse…..

Info
Her kan du se alarmens installationsadresse, hvilken version af alarm applikationen du har samt indstille om
du ønsker Automatisk login.




Installationsadresse
Denne adresse er den samme som står under Din Bolig på dit online kontrolpanel. Er adressen forkert,
retter du den under Din Bolig på kontrolpanelet.
Version
Dette er blot en oplysning om hvilken version af applikationen du har. Den kan være nyttig i
supportsituationer.
Automatisk login
Som standard er automatisk login valgt. Det betyder, at du kun ved første login på app’en skal indtaste
både brugernavn, adgangskode og servicekode. Herefter indtastes kun den 4-cifret servicekode ved
login på alarm app’en.
Deaktiverer du automatisk login, skal du indtaste brugernavn, adgangskode og servicekode ved hvert
login.

Har du brug for yderligere hjælp kontakt kundeservice på kundeservice@lockon.dk eller tlf. 43 43 60 10.

