
 

Instellen van uw alarmsysteem op uw smartphone  
Ga naar de app /play store en download de app: Advisor Advanced pro en installeer deze. 
  

STAP 1  STAP 2  STAP 3  STAP 4 

    

Verzin een sterk wachtwoord 
(min 6 karakters, letters en 
cijfers) vul deze 2x in  en 

onthoudt deze.  Klik op “set 
password” 

Vul uw bedrijfs en/of pandnaam 
in. 

Selecteer ”Ultra Sync”. 

Vul de juiste gegevens in, deze 
zijn hieronder weergegeven 

Vul uw pincode in om het alarm 
te schakelen. (bij oplevering 

aan u verstrekt)  Als u wilt kunt 
u de optie “save pin and never 
ask again” aanzetten, zodat dit 

niet telkens hoeft. 

 

STAP 5  STAP 6  STAP 7  STAP 8 

    

Lees de licence, klik ”Accept” De gebieden waarvoor u recht 
heeft worden weergegeven 

Klik linksboven op de 3 
streepjes voor het menu, 

selecteer settings 

Klik op Language 

VERTROUWELIJK  
 

Paneel serienummer 123456789123 

Wachtwoord 12345678  

 
EENMALIGE VERSTREKKING 

 



 

 

Push notificaties en wachtwoord instellingen 

STAP 9  STAP 10  STAP 11  STAP 12 

    

Klik  op dutch, en klik op yes. De 
app zal nu sluiten. 

Wanneer u de app weer opent, 
wordt het wachtwoor (stap 1) 

opnieuw gevraagd, vul dit in en 
klik op aanmelden. 

Voer u pincode in en log 
opnieuw in. (klik op verbind) 

Klik linksboven op de 3 streepjes 
voor het menu, selecteer 

Instellingen 

STAP 13  STAP 14  STAP 15  STAP 16 

    

Klik op wachtwoord instellingen Zet de optie activeer 
wachtwoord desgewenst uit (u 

hoeft dan niet telkens het 
wachtwoord in te vullen bij 

openen app) en klik pijltje terug 

Klik op ultrasync notificaties, in 
dit scherm zet de schakelaar bij 
ontvangen notificaties aan, klik 
daarna op selecteer categorie 

Zet tenminste bovenstaande 
categorieën aan om alarmen en 

storingen te ontvangen.. 
Eventueel kunt u ook Toegang 

en Ingeschakeld/Uitgeschakeld 
aanzetten, dan krijgt u ook 

melding als het systeem bediend 
wordt en in/uitgeschakeld word. 

 
Voorwaarden app: 
Dit formulier wordt eenmalig verstrekt, bewaar deze goed, deze heeft u opnieuw nodig bij een nieuwe telefoon en bij 
updates van de app. 
 
Securicon bewaard dit formulier niet, als u uw gegevens kwijt raakt dan kunnen wij deze altijd achterhalen. 
Hiervoor moeten we verbinding maken met uw alarmsysteem waarna we de gegevens kunnen uitlezen. 
Dit zal worden verzorgd door een technicus van de 2de lijns support en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 
 

 


