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Waarschuwingen en Disclaimers 

 

Deze producten zijn bedoeld voor verkoop aan, en mogen 

alleen worden geïnstalleerd door, ervaren beveiligings 

installateurs. UTC Fire & Security kan niet verzekeren dat een 

persoon of bedrijf welke zijn producten koopt, inclusief een 

“erkende dealer”, goed opgeleid of ervaren zijn om 

beveiligingsgerelateerde producten correct te installeren. 

Voor meer informatie en product waarschuwingen, zie: 

www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/ of scan de 

code. 

Contactinformatie 

www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com 

Voor klantenondersteuning, zie www.utcfssecurityproducts.eu 

Copyright © 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.  

Alle rechten voorbehouden. 

Beschrijving 

Met de Advanced Mobile-applicatie kunt u het Advisor Advanced-

beveiligingssysteem via TCP/IP controleren en besturen met behulp van een 

Android- of iOS-smartphone. 

Opmerking: Uw centrale moet op Ethernet of op internet zijn aangesloten 

(bijvoorbeeld via een GPRS-verbinding).De volgende instellingen moeten ook 

zijn toegepast indien de centrale is aangesloten op een thuisrouter: 

• Gebruik een Direct IP-communicatiekanaal 

• Configureer port-forwarding in uw thuisrouter 

• In plaats van de centrale, moet verbinding worden gemaakt met het WAN IP-

adres of de DNS-naam van de router 

Neem contact op met uw installateur voor het activeren van de mobiele 

besturingsfunctionaliteit in uw centrale, en voor het verkrijgen van alle 

verbindingsdetails. 

http://www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/
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Schermnavigatie 

Bewegingen 

Gebruik de volgende bewegingen wanneer u met de applicatie werkt: 

• Een keer drukken: Een item openen. 

• Lang drukken: Een item configureren (indien mogelijk). 

• Naar rechts of links vegen: Navigeren tussen hoofdschermen. 

• Omhoog of omlaag vegen: Door lijsten en lange schermen scrollen. 

Speciale bedieningselementen 

Menutoets 

Druk hierop voor toegang tot de volgende items: 

• Help: Hiermee opent u de online Help. 

• Info: Informatie over de applicatie. 

• Instellingen: Applicatie- en verbindingsinstellingen. Raadpleeg “Instellingen” 

op pagina 14 voor meer informatie. 

Aanmeldpictogram 

Druk hierop om terug te keren naar het scherm Aanmelden. Zie 

"Aanmelden" op pagina 5.  
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Eerste keer gebruiken 

Wanneer u de applicatie voor de eerste keer 

uitvoert, wordt u gevraagd uw centrale in te 

stellen.  

Communicatiekanaal selecteren 

Selecteer een van de communicatiekanalen 

om de centrale aan te sluiten: 

• UltraSync: Beveiligde UltraSync-cloud 

• Direct IP: Rechtstreekse verbinding via 

Ethernet 

• Safetel: Verbinding met Safetel-server 

De overige instellingen die vereist zijn voor 

elk communicatiekanaal worden vermeld in 

“Configuratie” op pagina 12. 

 

Nadat de centrale is aangemaakt, wordt u 

gevraagd een pincode voor de applicatie in 

te voeren, en om te bepalen of deze pincode 

op uw smartphone mag worden opgeslagen. 
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Belangrijkste functies 

De applicatie bevat de volgende hoofdschermen: 

• “Aanmelden” hieronder 

• “Beveiligingsscherm” op pagina 6 

• “Home automation systeem” op pagina 8 

• “Gebeurtenislogboek” op pagina 9 

• “Camera's” op pagina 10 

Veeg het scherm naar links of naar rechts om te navigeren. 

Aanmelden 

Selecteer een Advisor Advanced-centrale om 

een verbinding mee te maken. 

Voer uw PIN-code in. Druk op Log in om een 

verbinding te maken met de centrale. 

Opmerking: Als u de applicatie voor de 

eerste keer uitvoert, gaat u naar de 

instellingen van de Centrale. Raadpleeg 

"Centrale" op pagina 12 voor meer 

informatie. 

Als u zich geldig inlogt, gaat u naar het 

Beveiligingsscherm. Zie 

"Beveiligingsscherm" op pagina 6. 
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Beveiligingsscherm 

Druk op Inschakelen systeem of 

Uitschakelen systeem om alle gebieden in of 

uit te schakelen. 

Druk op een gebied om het in of uit te 

schakelen of om details over de huidige 

status weer te geven. 

Gebiedsstatus 

Let op: De gebiedsstatussen worden alleen 

bijgewerkt wanneer het systeem online en 

verbonden is. 

De volgende gebiedsstatussen zijn mogelijk. 

• Gereed voor inschakelen: Het gebied is 

uitgeschakeld en alle ingangen bevinden 

zich in de veilige status. 

• Inschakelen: Het gebied is ingeschakeld. 

• Instellen: De uitlooptijd is actief. Verlaat 

het gebied. 

• Alarm: Het gebied verkeert in een 

alarmtoestand 

• Niet gereed voor inschakelen: Er 

bevinden zich verstoorde ingangen in het 

gebied. 

• Inloop waarsch, uitsch.: De inlooptijd is 

actief. Schakel het gebied uit. 
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Opdrachten 

De volgende opdrachten zijn mogelijk 

beschikbaar, afhankelijk van de 

gebiedsstatus. 

• Inschakelen: Schakel het gebied in. 

• Gedeeltelijk in 1: Schakel het gebied 

gedeeltelijk in 1. 

• Gedeeltelijk in 2: Schakel het gebied 

gedeeltelijk in 2. 

• Uitschakelen: Schakel het gebied uit. 

• Geforceerd inschakelen: Schakel het 

gebied in, waarbij verstoorde of open 

ingangen tijdelijk worden overbrugd. 

• Bevestigen en uitschakelen: Bevestig het 

alarm en schakel het gebied uit. 
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Home automation systeem 

Hiermee kunt u externe apparaten bedienen. 

Opmerking: De apparaten moeten zijn 

geconfigureerd en geprogrammeerd in de 

centrale. Deze bediening geschiedt via de 

juiste triggers. Neem contact op met uw 

installateur om de centrale en de uitgangen 

op de juiste manier te configureren. 

Druk op een geconfigureerd apparaat om de 

status te veranderen. 

Druk lang op een geconfigureerd apparaat 

om het te bewerken. 

Druk lang op een niet-geconfigureerd 

apparaat om het configureren. 

 

Installatie 

Neem contact op met uw installateur om 

triggernummers te verkrijgen en de functies 

die zij bedienen. 

• Functie: Beschrijf het apparaat. 

• Triggernr.: Het nummer van de trigger in 

de centrale, waarmee het desbetreffende 

apparaat wordt bediend. 

• Kies een kleur: De kleur van 

apparaatbedieningstoets. 

Druk op OK om wijzigingen op te slaan, te 

annuleren of te verwijderen. 
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Gebeurtenislogboek 

In het Event logboekscherm kunt u 

gebeurtenissen van de centrale 

downloaden en controleren. 

De volgende gebeurtenistypen zijn 

beschikbaar: 

• Informatie 

• Alarm 

• Herstellen 

• Storing 

• Foto 

De gebeurtenissen worden gesorteerd op 

tijd (van nieuwste tot oudste). 

Het aantal berichten dat tegelijk wordt 

gedownload is gedefinieerd in Aantal 

berichten gedownload. Raadpleeg 

"Instellingen" op pagina 14 voor meer 

informatie.  

Druk op een gebeurtenis om meer details 

weer te geven. 

Druk bij een foto op de juiste gebeurtenis 

om de foto te downloaden en deze op uw 

smartphone weer te geven. 

Fotoweergave 

Als u eenmaal op de weergegeven foto 

drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw 

smartphone op te slaan. Druk op "Ja" om 

de foto op te slaan in de map met 

downloads van uw telefoon. 

Zie ook "Camera's > Fotoweergave" op 

pagina 11. 
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Camera's 

Opmerking: De camera's moeten in het 

Advisor Advanced-systeem worden 

geïnstalleerd en geconfigureerd door een 

bevoegde installateur voordat ze kunnen 

worden gebruikt vanuit de mobiele 

applicatie. 

In het scherm Camera's kunt u een foto 

maken met behulp van een van de 

beschikbare camera's, de foto bekijken en 

deze downloaden. 

Druk op de gewenste camera om deze te 

selecteren. 

De geselecteerde camera wordt 

weergegeven samen met de lijst foto's die 

met deze camera zijn gemaakt en zijn 

opgeslagen in de DI van de draadloze 

camera. 
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Druk vervolgens op de cameratitel om nog 

een foto te maken. 

Druk op de juiste foto om de foto te 

downloaden en deze op uw smartphone 

weer te geven. 

 

Fotoweergave 

Als u eenmaal op de weergegeven foto 

drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw 

smartphone op te slaan. Druk op "Ja" om 

de foto op te slaan in de map met 

downloads van uw telefoon. 
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Configuratie 

Centrale 

Stel de verbindingsconfiguratie in voor de 

Advisor Advanced-centrale. 

U kunt uw centrale als volgt configureren: 

• Tijdens de eerste keer dat de applicatie 

wordt uitgevoerd. Zie "Eerste keer 

gebruiken" op pagina 4. 

• Met behulp van het menu Instellingen. Zie 

"Instellingen" op pagina 14. 

De vereiste instellingen kunnen verschillen, 

afhankelijk van het gebruikte 

communicatiekanaal: 

• UltraSync: Zie “UltraSync-instellingen” 

hieronder. 

• Direct IP: Zie “Direct IP-instellingen” 

hieronder. 

• Safetel: Zie “Safetel-instellingen” op 

pagina 13. 

Zie ook “Algemene instellingen” op pagina 

13. 

 

UltraSync-instellingen 

UltraSync is een beveiligde cloudoplossing waarmee alarmvoorzieningen met 

een externe applicatie kunnen worden verbonden via een beheerde 

webportal, ondersteund door een servicemodel. 

• SID-nummer: Geef het 12 cijferig serienummer van de centrale op waarmee 

de centrale kan worden geïdentificeerd in de UltraSync-cloud. 

• Wachtwoord: Geef het 8 cijferig wachtwoord van de UltraSync-cloud op.  

• Naam van centrale: Verschaf een unieke ID of naam voor de centrale. 

Direct IP-instellingen 

• DNS-naam of IP-adres van de centrale: Voer het adres in van de centrale. 

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie. 

• TCP-poortnummer: Voer het poortnummer in. Neem contact op met uw 

installateur voor meer informatie. 

Het standaard poortnummer voor communicatie met de Advisor Advanced-

centrale is 32000. 

• Naam van centrale: Verschaf een unieke ID of naam voor de centrale. 
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• Encryptiesleutel: Voer de encryptiesleutel van 24 cijfers in die door de 

installateur of systeemsupervisor is verschaft.  

Safetel-instellingen 

Safetel is AddSecure-communicatie via een TDA7500 GPRS-module. 

Neem contact op met AddSecure om de verbindingsinstellingen op te halen en 

de onderstaande opties in te stellen. 

• Safetel-servernaam: Voer het Safetel-serveradres in. Neem contact op met 

uw installateur voor meer informatie. 

• Safetel-serverpoortnummer: Voer het poortnummer in. Neem contact op met 

uw installateur voor meer informatie. 

Het standaard poortnummer voor communicatie met de Advisor Advanced-

centrale is 10004. 

• Safetel-aanmeldgegevens: Geef uw Safetel-aanmeldgegevens op. 

• Safetel-serverwachtwoord: Geef uw Safetel-wachtwoord op. 

• Safetel-centrale-ID: Geef de ID van de centrale op waarmee de centrale kan 

worden geïdentificeerd in de Safetel-server. 

• Naam van centrale: Verschaf een unieke ID voor de centrale. 

Algemene instellingen 

• PIN: Voer de pincode van de gebruiker van de centrale in. Dit is dezelfde 

pincode die wordt gebruikt voor aanmelden bij de gegevensinvoer van het 

alarmsysteem.  

• Onthoud PIN: Indien ingeschakeld, wordt de pincode opgeslagen in de 

applicatie. 

Let op: Door de pincode op te slaan in de applicatie, kunnen gebruikers van het 

apparaat uw beveiligingssysteem bedienen zonder extra autorisatie. 

Setup afsluiten 

Druk op Bewaar om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om ze te 

negeren. 
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Instellingen 

Met de instellingen kunt u de applicatie 

configureren.  

Taal 

Selecteer de taal voor de applicatie.  

Als deze instelling is ingesteld op Auto, 

gebruikt de applicatie de taal van uw 

apparaat (indien beschikbaar). 

Licentie 

Hiermee wordt de 

eindgebruikerslicentieoverenkomst (EULA) 

weergegeven. 

 

Centrale 

Configuratie van de centrale. Raadpleeg "Centrale" op pagina 12 voor meer 

informatie. 

Verbinding 

Houd verbinding actief (min): Hiermee definieert u de verbindingstijd als u niet 

actief bent. Na deze periode wordt de verbinding met de centrale automatisch 

verbroken. 

De standaardinstelling is 1. 

Event logboek 

Aantal berichten gedownload: Hiermee definieert u hoeveel gebeurtenissen 

worden gedownload wanneer er door het gebeurtenislogboek wordt gebladerd. 

De standaardinstelling is 10. 

UltraSync-meldingen 

Met een ATSx500A paneel versie MR4 of hoger is het mogelijk om push-

meldingen te ontvangen op uw smartphone. 

De gebeurtenissen kunnen naar maximaal 10 gebruikers via push-meldingen 

naar mobiele apparaten worden verzonden. 

Opmerking: Push-meldingen kunnen alleen worden ontvangen als de telefoon is 

ingeschakeld wanneer de melding wordt verzonden. Er is geen buffer voor 

meldingen. De mobiele toepassing moet actief zijn zodat push-meldingen kunnen 

worden ontvangen. 

• Meldingen ontvangen: Schakel meldingen in voor uw smartphone. 

• Categorieën selecteren: Selecteer gebeurteniscategorieën die via push-

meldingen naar uw smartphone zijn verzonden. 

• Opslaan: Sla uw meldingsinstellingen op. 
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