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VERPLICHT UIT TE VOEREN STAPPEN VOOR
INSTALLATIE

Tijdens deze fase van de installatie de accessoires in uw kit of accessoires die buiten de kit om
zijn aangeschaft NIET inschakelen noch het beschermlipje van de batterij verwijderen. Doe dit
op de pagina ”Beveiligingsapparatuur registreren” van uw account nadat u uw Total Comfort
Connect (TCC)-account en uw Beveiliging-account hebt ingesteld zoals stapsgewijs uitgelegd in
deze handleiding.
Indien u accessoires inschakelt voordat u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren”
bent, dient u de batterijen te verwijderen en weer terug te plaatsen om de accessoires in uw
systeem te kunnen registreren. Dit wordt uitgelegd in de meegeleverde installatiegids voor het
betreffende accessoire.

Identificatie paneel
Draadloze centrale eenheid

Draadloze centrale eenheid met GPRS
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STAP 1: DE CENTRALE EENHEID VAN HET EVOHOMEBEVEILIGINGSSYSTEEM AANSLUITEN
Draadloze centrale eenheid

Draadloze centrale eenheid met GPRS

Tijdens de initiële installatie wordt de centrale eenheid van het evohome-beveiligingssysteem
automatisch geüpdatet met de nieuwste firmwareversie. Deze fase duurt meestal 10 minuten,
maar kan tot wel 20 minuten duren. Tijdens deze fase zijn alle ledlampjes uit.
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STAP 2: UW TOTAL CONNECT COMFORT (TCC)ACCOUNT AANMAKEN OP DE PORTAALSITE
1.

Melduaanbijdewebsitehttps://international.mytotalconnectcomfort.com/

Selecteer “EEN ACCOUNT AANMAKEN” om uw account aan te maken. Als u al een online
TCC-account hebt, meld u aan bij uw account en ga direct naar stap 2 op pagina 6.
2.

Vul alle registratie-informatie hieronder in voor uw ‘Total Comfort Account’ (TCC)-account:

Opmerking:
Bewaar het “e-mailadres” en het “wachtwoord”
voor uw online TCC-account. U hebt het nodig
om u aan te melden bij uw account
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STAP 2: UW TOTAL CONNECT COMFORT (TCC)ACCOUNT AANMAKEN OP DE PORTAALSITE
3.

Ga naar uw postvak IN en open de bevestigings-e-mail. Vergeet niet de ongewenste post te
controleren als u de e-mail niet in het hoofdpostvak hebt ontvangen.

Selecteer de activeringskoppeling in deze e-mail om uw account te activeren.
Het volgende bericht verschijnt om aan te geven dat validatie is geslaagd.

Raadpleeg de volgende sectie voor de installatie van uw systeem
6

UW SYSTEEM INSTALLEREN

1. Uw beveiligingsaccount aanmaken:
Stap 1. Voer uw aanmeldingsgegevens voor TCC in op: https://international.
mytotalconnectcomfort.com/

Stap 2. U kunt als nieuwe gebruiker in uw TCC-account nu een locatie invoeren voor uw
evohome-beveiligingssysteem met centrale eenheid.
Als u al geregistreerd bent als gebruiker kunt u een bestaande locatie selecteren of een nieuwe
locatie toevoegen

Nieuwe gebruiker

Reeds geregistreerde TCC-gebruikers

In het voorbeeld hierboven is de bestaande locatie “Office”
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 3. Vul, als u een nieuwe locatie instelt, alle registratiegegevens hieronder in voor de
locatie van uw systeem.
Selecteer voor een bestaande locatie “+Systeem toevoegen“:
Nieuwe locatie

Bestaande locatie geselecteerd

Stap 4. Selecteer “Beveiligingssysteem”
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 5. Selecteer “Evohome-beveiliging“:

Stap 6. Lees de instructies in de vensters aandachtig door en selecteer daarna “Next”
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 7. Zorg dat er op dit moment geen andere beveiligingsaccessoires aangesloten zijn op
netvoeding. Klik daarna op “ok”:

Stap 8. Vul alle gegevens in onder “Gegevens contactpersoon” voor uw beveiligingssysteem
(zie volgende pagina)
DezeaanmeldingsgegevensstaanlosvandeaanmeldingsgegevensvooruwTCC-accountdieueerder
hebt geregistreerd.
U wordt gevraagd een 20 tekens lange ID-code in te vullen. Deze code is afgedrukt op een
sticker aan de onderkant van de centrale eenheid van uw evohome-beveiligingssystem

Locatie van 20 tekens lange ID-code

U kunt nu het e-mailadres en het wachtwoord kiezen waarmee u zich gaat aanmelden bij het
systeem.
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Draadloze centrale eenheid met GPRS
Selecteer “Selecteren als een SIM-kaart met uw beveiligingssysteem is meegeleverd“ als u
een centrale eenheid met GPRS hebt:

Alle velden met een * zijn verplichte velden.

Opmerking:
Bewaar het “E-mailadres en wachtwoord”
omdat u deze nodig hebt om u aan te melden
bij uw evohome-beveiligingssysteem met
centrale eenheid via de TCC-portaalsite of
de “Honeywell Total Connect Comfort“ iOS-/
Android-app
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 9. Selecteer uw regio:
Selecteer alleen “Selecteren als een SIM-kaart met uw beveiligingssysteem is
meegeleverd“ als u een centrale eenheid met GPRS hebt:

+XXXXXXXXXXX

SIM-kaart voor GPRS-kits
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 10. U bevindt zich nu op de pagina voor registratie van het apparaat. Lees de 3
weergegeven pop-upberichten aandachtig

Raadpleeg de volgende sectie Accessoires bij uw systeem registreren.
Raadpleeg ook de bij uw accessoires geleverde installatiehandleiding voor koppeling aan
uw systeem
Let op: selecteer als status van “Beveiligingseenheid” hierboven “Aangesloten” groen is
voordat u alle apparaten registreert
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

2. Accessoires bij uw systeem registreren
Indien u een geregistreerde gebruiker bent en u na installatie extra accessoires aan uw
evohome-beveiligingssysteem wilt toevoegen, meld u dan aan en ga als volgt naar de
“Apparatuurregistratie” pagina:
• Meld u aan bij uw TCC-account op https://international.mytotalconnectcomfort.com/
• Selecteer onder “Mijn locaties”de gewenste locatie voor uw beveiligingssysteem
• Selecteer voor “Beveiligingssysteem” “Systeem bekijken”
• Voer de aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) in voor uw beveiligingsaccount
• Selecteer voor “Apparatuurbeheer”“Systeem bewerken”

Controleer of de status “Aangesloten” (groen) is voordat u nieuwe accessoires registreert.
Zo niet, dan wordt koppeling niet naar behoren uitgevoerd

Registreer nu elk accessoire door ze achtereenvolgens in te schakelen. Meer informatie over
accessoires vindt u in deze sectie of in de meegeleverde installatiegids voor het betreffende
accessoire
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

2.1 De contactloze tag-lezer registreren (SPR-S8EZS)

1.Raadpleegdemetdetag-lezermeegeleverdeinstallatiegidsvoormeerinformatieoverdeinstallatie
2. NIET inschakelen of het beschermende lipje van de batterij verwijderen voordat u op de pagina
“Beveiligingsapparatuur registreren” van u beveiligingsaccount bent
Indien u het apparaat inschakelt voordat u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren”
bent, dient u de batterijen te verwijderen en weer terug te plaatsen om het apparaat in uw
systeem te kunnen registreren. Dit wordt uitgelegd in de met de tag-lezer SPR-S8EZS
meegeleverde tag-lezer

De tag-lezer speelt eerst een aantal
pieptonen en daarna 3 snelle pieptonen.

Wacht tot de tag-lezer verschijnt in de sectie “Sensoren en randapparaten” zoals hieronder
wordt weergegeven.
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

3. SPR-S8EZ verschijnt. Dit geeft aan dat de lezer geregistreerd is

Selecteer nog NIET de optie Veranderingen opslaan

4.
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

5. Selecteer zo nodig de naam. De naam in dit voorbeeld is “Toetsenblok voordeur”.

Toetsenblok voordeur

Selecteer “Veranderingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn

2.2 De contactloze tags registreren

1. Om de eerste tag te registreren, houd u hem midden voor de tag-lezer tot u een pieptoon hoort. De
tag verschijnt in “Keyfobs en tags” zoals hieronder wordt weergegeven:

2.Ukuntdenaamvandeeigenaarnuinvoereninhetveldnaasthetserienummervandetag.Registreer
de volgende tag op dezelfde manier. In het voorbeeld hierboven is de naam van de tag “Sandy”

Selecteer “Veranderingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

2.3 De keyfob voor afstandsbediening registreren (TCC800MS)
1. Druk de knoppen voor totale inschakeling en gedeeltelijke inschakeling gedurende
2 seconden tegelijkertijd in. Doe dit NIET wanneer u nog niet op de pagina
“Beveiligingsapparatuur registreren” van uw beveiligingsaccount bent.
Indien u het apparaat inschakelt voordat u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren”
bent, dient u de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen voordat u stap 1 hierboven
herhaalt om het apparaat in uw systeem te kunnen registreren. Dit wordt uitgelegd in de
meegeleverde installatiegids voor TCC800MS

2.Debijbehorendeledlampjesgaan3secondenbranden.

3. De tag-lezer geeft 2 korte piepjes.

De 2 geregistreerde afstandsbedieningen in het voorbeeld hierboven hebben de namen “John”
en “Sandy”
Selecteer “Veranderingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn
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2.4 De deur-/raamsensor registreren (DO8EZS)
1. Raadpleeg de met de deur-/raamsensor meegeleverde installatiegids voor meer informatie
over de installatie
Verwijder nog NIET het batterijlipje, zoals hieronder weergegeven, voordat u op de pagina
“Beveiligingsapparatuur registreren” van uw beveiligingsaccount bent.

Indien u dit doet voordat u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren” bent, dient u
de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen voordat u de sensor in uw systeem kunt
registreren. Dit wordt uitgelegd in de meegeleverde installatiegids voor DO8EZS

1

3

De naam van de sensor DO8EZ kan bijvoorbeeld worden veranderd in “Sensor voordeur” om
de locatie van de sensor in het pand aan te geven
Selecteer “Veranderingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn

De optie “Gedeeltelijke modus” geeft u de mogelijkheid een deel van uw woning te
beschermen terwijl u thuis bent. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde deur-/raamsensor of
bewegingssensor activeren wanneer u gaat slapen.
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

2.5 De draadloze bewegingssensor die ongevoelig is voor huisdieren registreren
(IRPI8EZS)
1. Raadpleeg de met de bewegingssensor meegeleverde installatiegids voor meer informatie
over de installatie

Verwijder nog NIET het batterijlipje, zoals hieronder weergegeven, voordat u op de pagina
“Beveiligingsapparatuur registreren” van uw beveiligingsaccount bent.

Indien u dit doet voordat u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren” bent, dient u
de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen voordat u de sensor in uw systeem kunt
registreren. Dit wordt uitgelegd in de meegeleverde installatiegids voor IRPI8EZS

De sensornaam IRP8EZ die hierboven wordt weergegeven, kan worden veranderd in
bijvoorbeeld “Sensor woonkamer” om de locatie van de sensor in het pand aan te geven
Selecteer “Wijzigingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn

De optie “Gedeeltelijke modus” geeft u de mogelijkheid een deel van uw woning te
beschermen terwijl u thuis bent. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde deur-/raamsensor of
bewegingssensor activeren wanneer u gaat slapen.

20

UW SYSTEEM INSTALLEREN

2.6 Overige randapparaten registreren
Raadpleeg de met het accessoire meegeleverde installatiegids voor het registreren/koppelen
van het accessoire.
Verwijder nog NIET het batterijlipje, zoals hieronder weergegeven, voordat u op de pagina
“Beveiligingsapparatuur registreren” van uw beveiligingsaccount bent. Indien u dit doet voordat
u op de pagina “Beveiligingsapparatuur registreren” bent, dient u de batterij te verwijderen en
weer terug te plaatsen voordat u de sensor in uw systeem kunt registreren. Dit wordt uitgelegd in
de meegeleverde installatiegids voor het betreffende accessoire

Zorg dat u voor elk apparaat op de pagina “Apparatuurregistratie” bent en de systeemstatus
“Verbonden” is (groen) voordat u het nieuwe accessoire registreert. Raadpleeg pagina's 11 en
12.
Selecteer “Wijzigingen opslaan” ALLEEN wanneer alle overige accessoires voor uw systeem
geregistreerd zijn

2.7 De installatie van accessoires afronden
Stap 1. Selecteer “Wijzigingen opslaan” en sla alle apparaten in het systeem op.
Het kan enige tijd duren om alle wijzigingen in uw systeem op te slaan. In het volgende
scherm wordt bevestigd dat de wijzigingen zijn opgeslagen. Wacht alstublieft.
Opmerking:
Wanneer u afsluit zonder wijzigingen
op te slaan of wanneer u “Annuleren”
selecteert, verdwijnen alle
toegevoegde apparaten uit de lijst
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Zodra alle wijzigingen zijn opgeslagen, ziet u het volgende bericht

Selecteer “Ga naar locatie“ om terug te keren naar de startpagina:

3. SMS-activeringscode registeren
Uw evohome-beveiligingssysteem wordt geleverd met een kaartje waarop een unieke SMSactiveringscode is afgedrukt. De code die op het kaartje is afgedrukt bestaat uit 20 tekens en
wordt meegeleverd met de instructiehandleidingen.
MetdezeSMS-codekuntuSMS-waarschuwingenvanuwsysteemontvangenopuwmobieletelefoon,
ongeacht of uw evohome-beveiligingssysteem met centrale eenheid al dan niet is uitgerust met de
GPRS-functie.
De activeringscode
vindt u hier
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 1. Meld u aan bij uw beveiligingsaccount. Als u al bent aangemeld, gaat u naar Stap 2
Procedure voor aanmelden bij uw beveiligingsaccount:
• Meld u aan bij uw TCC-account op https://international.mytotalconnectcomfort.com/
• Selecteer onder “Mijn locaties”de locatie voor uw beveiligingssysteem
• Selecteer voor “Beveiligingssysteem”
“Systeem bekijken”
• Voer de aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) in voor uw beveiligingsaccount
Step 2 Registreer uw “SMS-activeringscode” die werd meegeleverd met uw systeem:

4. Extra waarschuwingscontactpersonen registeren
Step 1 Meld u aan bij uw beveiligingsaccount. Als u al bent aangemeld, gaat u naar Stap 2.
Procedure voor aanmelden bij uw beveiligingsaccount:
• Meld u aan bij uw TCC-account op https://international.mytotalconnectcomfort.com/
• Selecteer onder “Mijn locaties”de locatie voor uw beveiligingssysteem
• Selecteer voor “Beveiligingssysteem”“Systeem bekijken”
• Voer de aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) in voor uw beveiligingsaccount
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UW SYSTEEM INSTALLEREN

Stap 2. Selecteer “Contactpersonen beheren” om maximaal 2 extra contactpersonen toe
te voegen. De gegevens van uw eerste contactpersoon worden als de primaire gegevens
weergegeven.

5. iOS-/Android-app
U kunt de app “Honeywell Total Connect Comfort International” downloaden vanuit de App
Store of Google Play
Met deze app kunt u alle beveiligingsfuncties gebruiken die u nodig hebt om uw systeem te
bedienen vanaf uw smartphone/tablet.
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GECONFIGUREERDE INSTELLINGEN

Geconfigureerde instellingen van de centrale eenheid van het
evohome-beveiligingssysteem
Deze instellingen kunnen NIET door de gebruiker ingesteld worden

Instelling randapparaat:
• DO8EZS, IRPI8EZS en CAMIR-8EZS:
»»

Vertraagd

»»

In gedeelde partitie (werken in totale en gedeeltelijke modus)

• FG8MS:
»»

Vertraagd

»»

In totale partitie (werken alleen in totale modus)

• CO8MS, DFS8MS:
»»

Direct

»»

In 24/24-partitie

• CAMIR-8EZS-instellingen:
»»

Afbeeldingen per set: 5

»»

Tijd tussen afbeeldingen: 300 ms

»»

Resolutie: 640 x 352 pixels

Ingangs-/uitgangsvertraging:
• Totale partitie
»»

Ingangsvertraging: 30s

»»

Uitgangsvertraging: 30s

• Gedeelde partitie
»»

Ingangsvertraging: 30s

»»

Uitgangsvertraging: 30s

• Sirene-instellingen tag-lezer:
»»

Duur inbraakalarm: 180s

»»

Duur rookalarm: 300s

»»

Ingangs- en uitgangspieptonen:

»»

Pieptonen alleen voor totale inschakeling, stil voor gedeeltelijke inschakeling
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