
Verbind uw leven
met uw huis
en beveiliging

Nieuw! Texecom Connect V2-app met  
professionele ondersteuning voor de installatie
Texecom Connect is verbeterd met de lancering van de nieuwe Texecom Connect V2-app. 

Deze app biedt dezelfde intuïtieve gebruikersinterface en bedieningselementen als de vorige Texecom Connect V1 app, 
maar stelt uw professionele installateur nu in staat om de service te beheren en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. 

Deze nieuwe Texecom Connect V2-app is ontworpen voor toekomstige upgrades en premium services, waarvan de details 
binnenkort bekend worden gemaakt.

Gebruikt u Texecom Connect al? 
Neem vandaag nog contact op met uw installateur om te upgraden naar V2 met verbeterde ondersteuning voor installateurs 
of download de nieuwe app en volg de eenvoudige stapsgewijze instructies om direct naar de nieuwe app over te stappen.

Nieuw!
Texecom  

Connect V2
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Herinnering om  
Texecom Connect V1 

te verwijderen

Uw instellingen 
worden automatisch 

van V1 naar V2  
overgezet

Voer uw  
gebruikersdetails  

in

Download Texecom  
Connect V2 en 

bevestig de  
servicevoorwaarden

Voer uw paneelge-
bruikerscode in om  

u aan te melden

Aanmelding met 
e-mail en  

wachtwoord zojuist 
ingediend

(slechts eenmaal 
vereist)

Upgrade naar Texecom Connect V2
Texecom Connect is verbeterd met de lancering van de nieuwe Texecom Connect V2-app. Deze app biedt dezelfde 
intuïtieve gebruikersinterface en bedieningselementen als de vorige Texecom Connect V1 app, maar stelt uw professionele 
installateur nu in staat om de service te beheren en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. 

Zorg ervoor dat u de laatste versie van de Texecom Connect V1-app hebt voordat u doorgaat.

Nieuwe Texecom  
Connect V2

Zorg ervoor dat u de  
laatste versie van de 

Texecom Connect V1-app hebt

E-mail 

Wachtwoord
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Stel uw installateur in staat om uw beveiligingssysteem te 
ondersteunen
Uw installatiebedrijf kan u een scala aan ondersteunende services voor uw beveiligingssysteem aanbieden. 

Door een verbinding te maken met uw installatiebedrijf kunnen zij de werking van uw systemen controleren en aanpassingen 
aan de configuratie van uw systeem uitvoeren wanneer uw omstandigheden veranderen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen 
bij het toevoegen of verwijderen van gebruikers uit uw systeem of ze kunnen een fout beoordelen, diagnosticeren en 
identificeren, soms zelfs voordat het een probleem heeft veroorzaakt.

Neem contact op met uw installatiebedrijf om na te gaan wat zij kunnen leveren. Om dit mogelijk te maken heeft uw 
installatiebedrijf een app-code van uw systeem nodig. 

Als u een app-code wilt genereren, voert u deze simpele stappen uit:

Selecteer een 
mastergebruiker 

voor het  
systeempaneel

Druk op  
Gebruikers

Druk op MenuAanmelden bij 
Texecom Connect

6-cijferige 
app-code 

gegenereerd
(geldig voor 60 

min)

Selecteer 
Mobiel apparaat 

toevoegen
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