
Kom igång med 
ConnectAlarm
appen
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Börja med att ladda 
ner och installera 
ConnectAlarm appen 
på din Iphone eller 
Android.
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Läs igenom och 
scrolla till slutet.
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Kryssa i rutan 
”Jag accepterar 
slutanvändaravtalet”
och tryck ”Acceptera”
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Scrolla till slutet av 
”sekretessmeddelandet”
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Kryssa i rutan 
”Jag accepterar 
sekretessmeddelandet”
och tryck ”Acceptera”
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Fyll i serveradressen: 
visonic.stl.nu 
och tryck ”OK”
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Är det första gången du 
använder ConnectAlarm 
appen? 
Tryck ”Registrera dig!” 
utan att fylla i mer på 
denna sida.
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Fyll i den e-postadress du vill använda 
för att registrera dig och använda som 
inloggningskonto för denna app.
OBS, säkerställ att du har tillgång till 
denna e-post innan du går vidare.
Tryck ”Registrera dig”
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En aktiveringskod har skickats till din 
e-post.
Gå till din inkorg och kopiera 
aktiveringskoden samt klistra in här.
OBS, aktiveringskoden kan hamna i 
skräpposten om den inte kommer 
till din inkorg.
Tryck ”Fortsätt”
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Välj det lösenord du vill koppla till 
ditt konto.
OBS, Lösenordet måste bestå av 
minst 8 tecken och innehålla 
minst 1 bokstav, 1 siffra samt ett 
specialtecken, ex ! Eller ?
Repetera lösenordet och tryck 
”Fortsätt”
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Fyll i ditt Panel ID på första och andra 
raden.
Ditt Panel ID består av 6st tecken och 
överlämnades vid installationen.
Saknar du ditt Panel ID, kontakta 
Svenska Trygghetslösningar via 
kundservice@stl.nu

På nedersta raden fyller du i din Master 
användarkod. 
(Fyrsiffrig kod, samma som i knappsatsen 
vid dörren)
Tryck “Anslut”
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Nu ska du kunna se 
ditt larmsystem i 
panel listan.
Tryck på panelen för 
att komma vidare

13



Ange din fyrsiffriga kod.
Samma som i 
knappsatsen vid dörren.
Tryck “Fortsätt”
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Nu är du inloggad på ditt 
larmsystem.
* Är ditt larm uppkopplat via 
bredbandet ansluts din panel 
automatiskt till appen.
* Är ditt larm endast 
uppkopplat via GPRS behöver 
du ansluta genom att trycka 
högst upp till höger och 
ansluta manuellt.
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Nu kan du börja 
styra ditt 
larmsystem
För mer information om hur man använder appen och 
vilka funktionerna som finns, besök vår hemsida på 
stl.nu/app-guide
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