Gebruiksaanwijzing UltraConnect
Doormiddel van deze gebruiksaanwijzing gaan we in een aantal eenvoudige stappen
Ultraconnect installeren op uw smartphone.

Stap 1
Ga naar de appstore en typ in de zoekbalk “UltraConnect”. Voor Android toestellen betreft
dit de Marketplace, voor IOS toestellen is dit de App-Store. Als u de resultaten te zien krijgt,
dan selecteert u de bovenste app UltraConnect van UHS Pty Ltd. als u hierop klikt dan wordt
u doorgelinkt naar de app, hier klikt u op de knop Download.

Stap 2
Als de app geïnstalleerd is dan klikt u vanuit de App Store op openen (zie linker afbeelding).
Als u de app opent dan zou u de END USER LICENSE AGREEMENT moeten zien. Als u hiermee
akkoord gaat klikt u op Accept. Als u op Accept heeft geklikt dan opent de app meteen het
vervolgscherm.
Als u Accept heeft geklikt ga dan door naar Stap 3.

Stap 3
Als u de bovenstaande stappen gevolgd heeft zou u nu het volgende scherm moeten zoals
hier onder is aangegeven op de linker afbeelding. Als dit het geval klik dan op het + symbool
in de rechter bovenhoek. Als dit niet geval is verwijder dan de app en voer de stappen 1 & 2
opnieuw uit.
Als u op het + symbool heeft geklikt dan opent de app een nieuw scherm genaamd “locatieinfo” hier vult u de volgende gegevens in. Vergeet niet om de optie PIN vereisen voor
aanmelden aan te zetten.

Stap 4
Als u alle gegevens juist heeft ingevuld dan zult u zien dat het woord Annuleer in de linker
bovenhoek veranderd is in Locaties. Als dit het geval is klik hier dan op, mocht dit niet het
geval zijn controleer dan alle gegevens bij stap 3 en probeer het nogmaals.
Als het gelukt is klik dan op Locaties in de linker bovenhoek, u zou dan het volgende scherm
moeten zien zoals hieronder op de rechter afbeelding te zien is. Als dit het geval is ga dan
door naar Stap 5.

Stap 5
Als u nu op de locatie klikt, dan opent de app het volgende scherm. Voer hier de pincode in
waarmee u ook heeft ingelogd op de app & klik vervolgens op Done. Nu maakt de app
connectie met de zerowire bij u thuis en wordt het paneel geopend op de telefoon, vanuit
hier kunt u de inbraakcentrale op afstand bedienen.
Hier heeft u de volgende opties
Inschakelen/Uitschakelen: hier kunt u het systeem in en uit bedrijf stellen.
Zones: hier staan alle zones die zijn aangemeld op het systeem.
Camera’s: hier staan alle camera’s die zijn aangemeld op het systeem.
Ruimtes: Niet van toepassing.
Meer: Hier kunt u gebruikers inzien en het log uitlezen.

