BRUGERVEJLEDNING
Velkommen til den nye hjemmeside
og dit nye online kontrolpanel

Lockon SAFE

Brugervejledning til hjemmeside
Velkommen til forsiden: www.lockon.dk

Du logger ind ved at trykke på: MIN ALARM – LOGIN – Min alarm: Klik her for at åbne dit Online kontrolpanel i et
nyt vindue
Hjem
Tager dig tilbage til forsiden for en hurtig overblik af produkter og tjenester.
Butik
I vores nye webshop finder du produkter og tjenester, som er designet og testet til dit alarmsystem. Her finner du to
forskellige alarmsystem, video overvågning, GSP trackers for mennesker, husdyr og køretøj. Her finner du
batterier, alarmklistermærke og alarmskilter. Vi vil tilføje flere produkter, der udvider rækken af funktioner og
tjenester i den nærmeste fremtid. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du får gode tilbud, der er tilpasset dit
alarmsystem.
Vore tyverialarm
Beskrivelse af vore forskellige alarmsystem, abonnement og serviceaftale, Nabo – til – Nabo eller Securitas
kontrolcentral og vagt service, information om APP og WEB APP.

Sådan virker alarmen
Placering af enheder: Du får anbefalinger, hvordan og hvor du skal placere dine enheder for den bedste
beskyttelse.
Vores partners: ALKA, Glenten, Securitas, Pluskortet, IFKL og Emærke.
Artikler om alarmer: Her finder du interessante artikler og oplysninger om alarmsystemer, indbrud statistikker
og andre oplysninger.
Web APP og APP: Information
Smarte Hjemme:
Hjælp? Kontakt os
Kontaktformular: Udfyld formularen, og vi svarer hurtigst muligt.
Info: Kontaktoplysninger og oplysninger om åbningstider.
Driftinformation: Information om status på driften på vore kunders alarmsystem.
Brugervejledninger: Manualer og Quick guides til vores produkter.
FAQ: Her besvares de mest almindelige spørgsmål på en nem måde.
Persondatapolitik: På denne side kan du læse mere om, hvordan Lockon ApS håndterer, bruger og beskytter
informationer, der bliver indsamlet hos besøgende på lockon.dk samt underdomæner.
Handelsbetingelser & Vilkår 2020: Generelle betingelser.

Brugervejledning til dit online kontrolpanel
Link til kontrolpanel: https://controlpanel.lockon.dk/

I højre hjørne kan du oprette en konto til dit alarmsystem eller logge ind, hvis du allerede er kunde hos os.

Du kan finde
dine
indstillinger her
Sådan ser dit nye kontrolpanels forside ud, på de efterfølgende side vil vi forklare hvilken funktioner du har adgang til
i fremtiden.

Forklaringer til forsiden (Dashboard)

Hvis der har været
et alarmtilbud, vil
du se dette her.
Dashboard:
Forsiden på dit kontrolpanel
Vejr:
Viser den aktuelle vejrudsigt
Hjemme kontrol: Tænd / Sluk enheder
Sikkerhed:
Alarm status
Begivenheder: Her indstiller du dine begivenheder

Her kan du se
om alarmen er
til eller frakoblet

Alle navne og rækkefølge
kan du ændre under dine
indstillinger.

Min bruger:

Personlig information:
Bruger:
Kontakter:

Her indtaste alle personlige oplysninger om hovedbrugeren in
Er dem der skal have adgang til kontrolpanelet Online
Er dem som skal reagere på alarmen

Personliggørelse:

Personliggørelse: Her kan du omdøbe navne og rækkefølge på din alarm menuen
Placering:
Her kan du angive hvor alarmen er placeret
Rum:
Her kan du angive navne på de rum hvor sensorerne sidder placeret,
det skal du bruge sener

Enhedsstyring:

Tryk på ikonet for at
redigere den enkelte
sensors indstilling

Her finder du oplysninger om hvilke enheder der er installeret på din alarm centralenhed. Du kan lige ledes finde
oplysninger om hver enkelt sensors status og batteristatus og forbindelse, og hvilke funktion sensoren skal have som
indgangszone, hjemmeindstillinger ovs.
Indlæring af nye sensorer:

Husk at trykke
på denne

Når du skal indlære nye enheder på din centralenhed, skal du trykke på LEARN knappen bag på centralen, så den
begynder at blinke i øverste lampe. Derefter trykker du på hver enkelt enhed, centralen bekræfter med et langt bib
når enheden er registeret. Efterfølgende trykker du på Synkroniseringsenhed knappen og enhederne vil komme frem
på listen. Du kan efterfølgende omdøbe og redigerer enhedernes indstilling
Redigering af enheder:
Tryk på
rediger
for at
tildele
navn og
placering

Du kan ændre navn på sensoren, vælge kategori, tildele den placering, samt indstille den funktion. Efter redigering
trykkes der gem og sensoren er omdøbt.
Såfremt en sensor indstilles til hjemmeindstilling kommer hus logoet frem på forsiden

System historik:

Her kan du se historikken på login på alarmen.
Vejrudsigt:

Vejret: Her ses vejrudsigterne og vejrhistorien

Hjemme kontrol Tænd/Sluk enhed

Her finner du
oplysninger om
indstillet enhed

Manuel betjening
af tænd/sluk
Her kan du planlægge
aktiviteter i kalenderen og
hvilke funktioner enhederne
skal have.

Her kan du indstille
timerfunktionen, og angive
hvilke dage kommandoen skal
fortages.

Her vises dine enheder

Her kan du indstille dine tænd/sluk enheder.
Navn- og angive placering, tildele forskellige scenarier for hver enkelt enhed.
Indstilling af manuel og timerfunktioner.
***OBS*** Fra du sender kommandoen, går der ca. 1 min før enheden reagerer.
Sikkerhed: Din alarm

Her ser du nuværende
alarm status

Her ser du
oplysninger om
centralenheden
og batteri
status

Sensor
status

Her ser du din alarmlog
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Brugervejledning til dit online kontrolpanel
Begivenheder: Regler for beskeder

Aktiver
regler

Vælg
manuel
om
reglen
skal
være
aktive
eller ej.

Tryk på navnet
for at redigerer

Her kan du indstille reglerne for modtagelse af beskeder. Hvem
skal modtaget beskeder og hvad?
***OBS*** Alle kontakter modtager beskederne samtidig.
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Web APP: Adgang fra en mobiltelefon eller tablet
iPhon/iPad:
Åben SAFARI
Indtast https://controlpanel.lockon.dk

Indtast dine logindetaljer og klik på login

Klik på menuen nederst og klik på Føj til hjemmeskærm

Navngiv Web APP og klik på Tilføj

Nu har du hurtig og nem vej til dit alarmsystem på
din mobiltelefon eller tablet
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Android:
Åbn den webbrowser, der leveres
som standard i din mobilenhed. Indtast
https://controlpanel.lockon.dk

Indtast dine logindetaljer
og klik på login

Du er nu logget ind

Åbn menuen, hvor funktionen
"Føj til startskærm" er tilgængelig
og klik på Føj til startskærm

Navngiv Web APP
og klik på Tilføj

Nu har du hurtig og
nem vej til dit alarmsystem
på din mobiltelefon eller tablet

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på
tlf. 43 43 60 10, eller pr. email info@lockon.dk .
Vi svarer mandag 10.00 – 14.00, onsdag 13.00 – 16.00 og fredag 10.00-13.00.
Lockon ApS
CVR:35857869
Sandøvej 1F
8700 Horsens

