
Visonic Go
App användarmanual

LFlarmcentral.se



App Store:
https://apps.apple.com/se/app/visonic-go/id989778273

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.VisonicAlert&hl=sv

Kom ihåg att du inte kan börja använda appen förrän efter att ditt larmsystem har installerats. Först då kan du 
börja använda appen genom att ange ditt användarnamn och lösenord. 

Kom ihåg att ditt användarnamn och lösenord är för appen enbart. Du har en annan kod som du använder för 
att larma av och på ditt larmsystem. Koden för att larma anger du inne i appen.

Välkommen till Visonic Go
Den här manualen kommer hjälpa dig att komma igång med Visonic Go-appen.  
Börja med att ladda hem appen från App Store eller Google Play. Sök efter ”Visonic Go”, 
appen har följande ikon:
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Starta appen och klicka på raden Server adress.

Fyll i serveradresser app1.LFLarmcentral.se.

Bocka i Villkor för användande.

Tryck på lägg till ny för att lägga till ett larm. Det går bra att ha flera larmsystem.

Ange ett namn på ert system under Namn, exempelvis Hemma.

På raden Centralnamn anger ni det PanelID som ni fått av er installatör. Saknar ni PanelID, 
kontakta produktsupporten på telefon 020- 207 900.

Tryck sedan Spara så sparas uppgifterna.

För att logga in. Tryck på rutan som är märkt med det namn (Hemma) ni valde i punkt 6. 

Ange er fyrsiffriga kod och tryck OK för att logga in. 
OBS! För att kunna ta emot aviseringar måste du bekräfta detta första gången du loggar in.

Nu är appen klar att användas!







Kom igång















https://apps.apple.com/se/app/visonic-go/id989778273
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.VisonicAlert&hl=sv
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Lägg till serveradress: 
app.1.lflarmcentral.se.

Lägg till ny central 
Ange PanelID och namn 
på centralen

Namn på Central  
och PanelID

Redigera Centralnamn och PanelID

Här hittar du:
• Applikationsinställningar
• EULA (användaravtal)
• Sekretessmeddelande
Du kan också byta serveradress 
(Host) 



Ange din larmkod
(4 siffror) för att logga 
in i appen.



Inställningar, 
aviseringar, användare, 
logga ut med mera

Dra uppåt (swipe) vart du 
än är i appen för att kunna 
styra till/från

Eventuell områdesindelning 
Styrning av områden

Sektioner

Används ejAnvänds ej

Larmhistorik
Kolla kamerabilder vid larm 

Koppla till eller ifrån larmet

Senaste händelserna

Grön (ansluten) = Du kan 
styra larmet.
Röd (ansluter) = Upprättar  
en anslutning, avvakta.



Applikationsinställningar
Snabbinloggning, ändra språk,  
byt design/upplägg, med mera

Aviseringar
Sätt på/stäng av telefon-
aviseringar från larmet

Användare
Lägg till/ta bort användare. 
Byt koder och namnge 
larmanvändare

Central 
Ändra centralens datum och 
tid. Ex. sommar- och vintertid

Utloggning
Loggar du inte ut blir du 
automatiskt utloggad 
efter ett par minuter
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