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1. Downloaden van de app. 
 

Ga naar de app store ( voor iPhone) of naar de play store (voor Android) 

Download hier volgende app  

 

2. Eerste gebruik 
 

   

 

Nu zien we alle locaties waartoe je toegang hebt, mocht je nog geen locaties zien of 1 willen 
toevoegen klik dan op volgende icoon (+ teken), zie hierna. 

  



 

3 
 
 

Bredabaan 90 
2170 Merksem (Antwerpen) 
+32 (0) 3 650 15 25 

Laagstraat 24 
8800 Roeselare (West-Vlaanderen) 
+32 (0) 51 21 16 31 

info@watchguard-security.be  
 www.watchguard-security.be  

BTW BE 0456 543 663 
IBAN BE69 4182 0570 1178 
BIC KREDBEBB 
RPR Antwerpen 

Erkend als beveiligingsonderneming door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (20 0911 57) en verzekeringen 
InCert (B-1573).  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en diensten. 

3. Personaliseren van uw account 
 

   

 

 

Volgende gegevens heb je van de installateur ontvangen of kan je ergens raadplegen. 

 

Hier vul je u gebruikers naam van het systeem in + de code die je gebruikt om het systeem in te 
schakelen. 

 

U kiest of u bij het aanmelden al dan niet een aparte pincode wenst in te voeren. 

 

 

 

 

 

Projectnummer, u krijgt dat van de technieker 

Omschrijving, bv uw familienaam of de naam van de zaak 
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Druk op volgende…. 

 

Nu krijg je volgende situatie 

 

Wens je toegang tot een bepaalde locatie druk dan midden op de locatie  
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4. Uw app is geïnstalleerd en ingesteld, de app openen 
 

 

Krijg je na het kiezen van de locatie volgende scherm, geef hier je gebruikerscode van het alarm in. 

 

 

Na het correct invoeren van deze code krijg je volgende scherm 

 

Volgens de ingestelde opties is het mogelijk dat er minder iconen staan dan hierboven getoond. 
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Status gewapend Status deels ingeschakeld  
(indien ingesteld). 

 

Status uitgeschakeld. 

5. De mogelijkheden van de app als gebruiker. 
 

Bij als gebruiker krijg je onderstaand scherm, dit heeft beperkingen tov de hoofdgebruiker. 

 

a) in/uitschakelen 
. 

  

b) Status van uw zones 

  

De Grijze toets blokkade geeft je de mogelijkheid deze zone tijdelijk te overbruggen en toch het 
systeem te wapenen. De kleur vertelt u de status van de zone: 

Groen: gereed. De zone is in rust en het alarm zou ingeschakeld kunnen worden 

Grijs: niet gereed.  De zone is niet in rust is u kan het alarmsysteem om deze reden niet inschakelen 

Geel: De zone is geblokkeerd.  Deze zone zal niet mee bewaakt worden bij een ingeschakeld systeem. 
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c) Uitgangen  
  

 

 

 

 

 

Deze worden standaard niet gebruikt indien wel van toepassing moeten deze overlopen worden met 
de installateur.  Bij voorgaande punten was er geen verschil tussen een gebruiker en de hoofdcode.  

6. De mogelijkheden van de app als hoofdgebruiker. 
 

Als hoofdgebruiker heeft uw dezelfde mogelijkheden als gebruiker maar met bijkomende functies. 

 

a) Gebeurtenissen bekijken. 
 

Gebeurtenissen geven je een overzicht van de laatste gebeurtenissen op je alarmsysteem 

 

Je kan verder gaan via volgende toetsen van zodra deze in het grijs komen kan je niet meer verder of 
terug (naargelang je naar de eerste of laatste melding zoekt) 
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b) Uitgebreide functies onder de knop “meer…”    

  

 

c) Gebruikers configureren 

 

Hier kan je de naam en code aanpassen naargelang dit gewenst is. 

 LET OP : van zodra je de naam/ code wijzigt zal je deze ook opnieuw moeten configureren op de 
desbetreffende gsm 

 

De gebruikersnaam/ code komt niet langer meer overeen met de naam die geprogrammeerd staat. 

  

 
 Gebruikers 
 Email  ( niet van toepassing) 
 Spraak (niet van toepassing) 
 Teksten instellen  (zonebenamingen) 
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d) Teksten instellen  (zonebenamingen) 
 

Hier kan je alle zone teksten aanpassen naar de correcte naam. 

Voorbeeld aanpassen van “zone 2” naar “inkom” 

 

zone 2 staat hier nog steeds als “zone 2”,  deze werd aangepast naar “inkom”. 

 

 

 

 

 

 

Druk hierna op  

 

De andere 2 knoppen, kopiëren en Alle Kop.  zijn niet van toepassing omdat er maar 1 locatie is ( en 
het systeem via de cloud communiceert en niet naar andere klavieren) 
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U krijgt  volgende melding 

 

Van zodra dit voltooid is krijg je volgende melding 

 

Hierna krijg je volgende aanpassing: 

          Voorheen              Na de aanpassing 

  

Mocht je hierover nog opmerkingen of vragen hebben aarzel niet om ons te contacteren via mail op 
support@watchguard-security.be  of telefonisch op 03 650 15 40. 

 

 


