De FreeControl App voor Android en IOS
De FreeControl App biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige
manier hun Risco beveiligingssysteem te beheren.
Functionaliteit
De FreeControl App biedt u de mogelijkheid om:










uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst
alarmmeldingen direct vanuit het systeem op uw smartphone ontvangen
uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten
de beelden van aangesloten Risco VU-point camera’s live bekijken of terug zien
de actuele status van de aangesloten detectoren zien
optioneel een deur openen, het licht schakelen, of de verwarming aan of uit te zetten;
het logboek met alle gebeurtenissen uitlezen
te communiceren met meerdere controlepanelen

Belangrijke technische details




de FreeControl App werkt op alle Lightsys v.2 en Aglity v.3 panelen
er hoeven geen instelling in uw router te worden gemaakt, uw alarm systeem maakt zelf
automatisch verbinding met een z.g. cloudserver

De App instellen






download en installeer de App “FreeControl ” op uw telefoon of tablet
LET OP! Er wordt gevraagd of Risco u berichten mag sturen. Beantwoordt dit met JA want
anders kunt u geen gebruik maken van alle faciliteiten die de app heeft.
bij de eerste keer dient u uw gebruikersnaam op te geven, meestal heeft u die van ons
ontvangen en is dit een persoonlijk emailadres
het 6-cijferige wachtwoord heeft u tevens van ons ontvangen
de PIN-code is uw persoonlijke 4-cijferige code. Dit is meestal dezelfde code als waarmee u het
systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op login
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Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Een uitgeschakeld systeem zal in het
midden een groen icoon weergeven. Indien uw systeem in meerdere partities is opgedeeld (bijvoorbeeld
een garage die apart kan worden in– of uitgeschakeld) kunnen hier meerdere partities zijn aangegeven.
U kunt de betreffende partitie nu gedeeltelijk of volledig inschakelen door het icoontje resp. naar links of
naar rechts te schuiven. Indien er detectoren niet in rust zijn krijgt u hier een melding van. U kunt er dan
voor kiezen deze te overbruggen door op Overbrug te drukken. Het systeem schakelt dan geforceerd in.
Wanneer u normaal ook gebruik maakt van de A, B, C, D toetsen op het codepaneel kunt u deze
selecteren door op de schuifknop te drukken, u krijgt de actieve groepen dan te zien die u dan kunt
Kiezen. U kunt rechtsonder in het scherm ook kiezen voor <algemene groepen>.
Overige functies
Indien u op het menu-icoon (drie streepjes) links boven drukt krijgt u een menu te zien met alle opties
van de app. Security is voor het in– of uitschakelen, bij camera’s kunt u live kijken naar eventueel
aangesloten Risco VU-point camera’s. Detectoren geeft de status weer van alle aangesloten detectoren,.
groen is in rust, rood is verstoord. Via Prog uitgang kunt u optioneel uitgangen schakelen, en daarmee
bijvoorbeeld een hek openen. Logboek geeft u een overzicht van alle gebeurtenissen in het systeem met
tijd– en datumregistratie. Bij meldingen kunt u uw emailadres invullen indien u meldingen van het
systeem in uw mailbox wenst te ontvangen.
Meerdere panelen beheren
Indien u meer panden heeft waar een IP-gecontroleerd Agility of Lightsys systeem aanwezig is, kunt u
deze toevoegen aan de App. Druk hiervoor na inloggen rechtsboven op het symbool met het huisje.
Vervolgens kunt een extra paneel toevoegen.
Beheer via de PC
Door in te loggen op https://www.riscocloud.com/ELAS/WebUI kunt u het systeem beheren via de PC.
U gebruik hiervoor dezelfde gegevens als voor de App.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen.
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