
  
Configuração do celular para uso do alarme JFL 

 
O sistema de alarme da JFL permite que seja utilizado um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) para armar, desarmar, acionar um PGM (luz, portão, etc), verificar os status das zonas, entre outros. Para a utilização através do dispositivo móvel é necessário instalar um programa chamado “Active Mobile”. Este aplicativo está disponível na Apple Store (iPhone/iPad) e Play Store (Android). Após a instalação desse aplicativo, abra-o e siga as instruções abaixo: 
 Abra-o e vá observando as instruções. 
 Entre no menu de configuração e selecione a opção “Adicionar”: 

 
 Uma tela, como a representada abaixo aparecerá. Será necessário preencher com as informações do seu equipamento. 

o No campo “Nome do local”, escreva qualquer coisa, como por exemplo: “Alarme Casa”; 
o No campo “Modelo”, selecione a opção que corresponda ao seu alarme: Active 20 / Ultra ou Active 32 Duo; 
o No campo “Conectar usando”, selecione a: DNS; 
o No campo “URL”, digite o endereço: xxxxxxxx.jflddns.com.br (foi passado pelo nosso técnico e/ou consultor por email); 
o No campo “Porta”, digite: 9080; 
o Clique no botão “Concluir” 



 

 
 Clique no botão “Conectar” ao lado do item criado. 
 Digite a senha que foi cadastrada como sendo sua senha de alarme. É uma senha de 4 números. 
 Será apresentada a tela abaixo: 

 
 Nessa tela é possível ARMAR e DESARMAR o seu alarme. Caso queira saber o status de cada zona, basta clicar na seta “>”; 
 Caso queira acionar alguma PGM (para as centrais Active 32 Duo), basta clicar no menu “PGM”. A tela abaixo será apresentada; 



 

 
 Para acionar qualquer PGM, basta clicar no botão “Desligada”; 
 Os problemas da central podem ser visto através do menu “Problemas”, como mostrado abaixo: 

 
As notificações chegarão nos dois primeiros celulares cadastrados. As notificações são para os seguintes eventos: Arme, Desarme e Disparo. Mesmo com o aplicativo em segundo plano as notificações serão recebidas. 
Pronto! Esperamos poder ajuda-los sempre que necessário. Em caso de dúvidas entre em 

contato com nossa empresa. 


