
Kom i gang 
med din 

nye boligalarm

Brukerveiledning
Installasjon av boligalarm
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Bilde 1.   

Følgende utstyr skal være i kartongen:

1.  Alarmenhet

2.  Strømkabel

3.   2 alarmbrikker 

4.  4 dekaler

5.  2 skruer
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Bilde 2.   

Alarmen

1.  Avleser for alarmbrikke

2.  Lysdiode

3.  Ratt for justering av lufttrykk

4.  Uttak for strømadapter

5.  Startknapp

6.  Hull for strømkabel

7.  Luke

8.  Hull for veggmontering

9.  Funksjonslamper
 – To grønne: Alarmen er klar, men ikke aktivert.
 – En blinkende rød: Alarmen er aktivert med  
  forsinkelse (20/40 sekunder).
 – En rød: Alarmen har gått, deaktiver med  
  Sensor-appen eller alarmbrikken. 
 – Begge lampene er slått av: Alarmen er på og  
  setter i gang hvis lufttrykket brytes.

De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting 
i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice 

på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Framside: Bakside:
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De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting 
i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice 

på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Start alarmenheten

1.  Åpne luken på baksiden av alarmen. Når døren er åpen, 

er alarmen i innstillingsmodus og inaktiv.

4.  Sett på dekselet til alarmen. Sørg for at strømkabelen 

løper fritt gjennom det fasede hullet i luken. Vent til begge 

lysene foran på alarmen lyser grønt.

5.  Still inn rett lufttrykk og aktiver  

alarmen, se neste side.

7.  Fjern limbeskyttelsen på vindus-klistremerket (4 stk)  

og sett det på utsiden av det valgte vinduet (plasser 

klistremerket i nedre hjørne av vinduet). Fjern det 

gjennomsiktige plastdekselet på metallskiltet.  

Spikre opp metallskiltet i ansiktshøyde ved siden  

av inngangsdøren.

2.  Koble strømledningen til alarmen, uttaket sitter under 

luken. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Slå på 

alarmen ved å trykke den svarte av/på-knappen til siden. 

Den er plassert til høyre for strømkabelen på bildet.

Det tar ca 7 sekunder før lampen lyser/blinker.  

Hvis du ikke kan se alarmen mens du foretar kontrollen, 

kan du be noen andre om å sjekke lampen mens du  

holder inne testknappen.

3.  La alarmen ligge  opp og ned med dekslet av. Sørg for  

at alarmen hører brannalarmen ved å holde nede 

brannalarmens testknapp helt til en lampe lyser/blinker 

under alarmens luke.

6.  Slå alarmen av og på med appen, eller 

bruk en alarmbrikke. Hold alarmbrikken mot 

skjold-ikonet foran på alarmen.
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De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting 
i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice 

på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Still inn rett lufttrykk

Innstillinger for alarmaktivering

Forhåndsinnstilt forsinkelse etter aktivering av alarmen er 40 sekunder. Du kan endre forsinkelsestiden 

under innstillinger i Sensorappen. Du kan alltid slå alarmen av og på med Sensor-appen, enten du er 

hjemme eller ikke.

Direkte alarm  Alarmen aktiveres i det øyeblikket du slår på alarmen og kommer gå med en gang en dør 

eller et vindu åpnes. Alarmen må derfor aktiveres/deaktiveres før du går inn eller ut av huset.

20 eller 40 sekunders forsinkelse  Alarmen din er forhåndsinnstilt til 40 sekunders forsinkelse. Etter 

at du har aktivert alarmen, har du altså 40 sekunder på deg å forlate huset, og samme tid på å slå av 

alarmen etter at du har åpnet døren når du kommer hjem.

Stille alarm  Ettersom Sensor Alarm er en såkalt skallsikring, kan du også aktivere alarmen når du eller 

kjæledyrene dine er hjemme. For å beskytte kjæledyrene dine, bør du stille inn funksjonen STILLE ALARM. 

Dette gjør du i Sensor-appen. Dette betyr at alarmen er aktivert og sender ut varsler, meldinger og tale- 

anrop til kontaktlisten din ved innbrudd, men alarmsirenen høres ikke.

1.   Lukk alle dører og vinduer

2.   Gå til et vindu i samme etasje som du har plassert alarmen 

3.   Åpne alarm-appen og trykk på ”Innstillinger” 

4.   Velg ”Alarmtid inn & ut av boligen” 

5.   Velg ”Direkte alarm” på ”Ut av boligen” og trykk ”Lagre”

6.   Gå tilbake til ”Innstillinger” og velg ”Innstilling av lufttrykk”

7.   Velg “Lufttrykknivå 1” og trykk “Lagre” 

8.   Trykk på hjem-knappen

9.   Slå på alarmen

10. Åpne vinduet ditt

11. Hvis alarmen ikke reagerer: ”Slå av alarm”. ”Lukk vindu”.  

 Velg “Lufttrykknivå 2”. Velg ”Slå på alarm”. ”Åpne vindu”.

12. Fortsett å justere lufttrykknivået oppover på skalaen til alarmen reagerer   

 på at du åpner vinduet ditt. Når den reagerer og alarmen piper, har du 40 sekunder  

 på deg til å slå av alarmen før den riktige alarmen setter i gang.

13.  Når du er ferdig, kan du skifte tilbake fra ”Direkte alarm”, på ”Ut av boligen”   

 under ”Alarmtid inn & ut av boligen”, til 40 sek.



Kom igang med 
Sensor-appen:

For deg som ikke er kunde hos Sensor Alarm:

Under innstillinger anpasser 
du din alarm.

Innbruddsvakten holder ditt 
området under oppsikt.

Last ned Sensor Alarm-appen fra App Store eller Google Play

Trykk på knappen ”Opprett ny konto”. Skriv inn din e-postadresse og 
passord. Det er viktig at e-postadressen er den samme som du oppga  
da du bestilte Sensor Alarm. Du blir også bedt om å oppgi mobilnummer 
og postnummer. Mobilnummer er et krav, postnummer er valgfritt.

Bekreft e-postadressen din ved å klikke på lenken i e-posten som sendes 
til deg. Dette er fordi vi skal vite at du er du.

Logg inn på Sensor-appen.

Du vil nå motta en SMS-kode sendt til din mobil. Denne koden skal du 
oppgi i appen, og deretter får du velge din egen personlige PIN-kode 
for appen. Du bruker PIN-koden din når du styrer alarmen og endrer 
innstillinger i appen. 
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Last ned appen fra App Store eller Google Play.

Opprett en ny konto ved å oppgi e-postadresse og passord.
Mobilnummer og postnummer er valgfritt. 

Bekreft din e-postadresse ved å klikke på linken i den e-posten som  
vil sender deg. Dette er fordi vi skal vite at du er du.

Logg in.

For å kunne bruke Inventarlisten og Innbruddsvakten må du oppgi  
mobilnummer og postnummer.
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De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting 
i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice 

på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.



Hvis lufttrykket brytes eller røykvarsleren går har du, 
avhengig av alarminnstillingene, 20 eller 40 sekunder 
på deg å slå av alarmen via appen eller en alarmbrikke. 

Hvis alarmen ikke blir slått av innen 20/40 sekunder 
skjer følgende:
–  sirenen begynner å pipe høyt
–  alle som har familiestatus i appen og har sitt mobil- 
nummer innlagt motta en tekstmelding, en notis  
i appen og et forhåndsinnspilt taleanrop til mobilen. 

Du har da to minutter på å gjøre følgende valg i appen:

a. Send vekter (hvis du har vektertjeneste)
b. Ring 112
c. Ring en kontakt
d. Falsk alarm

Du kan også slå av alarmen med alarmbrikken. 

Hvis du ikke har tatt et valg innen 2 minutter, få  
ditt nabonettverk en SMS, en notis i appen og et 
forhåndsinnspilt taleanrop. Hvis du har lagt til en 
vektertjeneste, rykker de ut. 

Hva hender når 
alarmen går?
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Innbruddsalarm og røykvarsler Alarm for strømbrudd

Ved alarm for strømbrudd sendes bare en notis i appen  
til alle med familiestatus og til ditt nabonettverk.  
Informasjon om hvilken alarm som har gått er alltid  
inkludert i notisen som sendes til Sensor-appen.

Alarm ved feil temperatur og batteribytte

Ved temperaturalarm får du en notis i appen. Alarmen 
reagerer når innetemperaturen synker under eller over 
den forhåndsinnstilte temperaturen (15 til 30 C). 

Hvis det er på tide å skifte batteri i brannalarmen din,  
får du en notis i appen. Du trenger aldri bytte ut batteriet  
i din alarm fra Sensor Alarm, da den har et oppladbart 
batteri innbygd.

Alarmtyper: 
 
Lydsignal  Ved innbrudd sender alarmen ut et høyt signal 
(105 desibel) for å skremme innbruddstyver. Hvis du har  
kjæledyr hjemme, kan du endre dette til lydløs signal, og  
alarmen går bare via din telefon.   
 
Taleanrop  Et anrop med en innspilt stemme kunngjør at en 
alarm er utløst. Detaljer om hvor og hvilken alarm det gjelder 
finnes i appen og i SMS-en. Denne tjenesten kan redde liv ved 
brann, da ditt nabonettverk raskt kan komme til unnsetning.
  

SMS  En SMS sendes til alle mobiltelefoner koblet til  
alarmen, med informasjon om hvilken alarm som har gått,  
og på hvilken adresse. 

Notis i appen  All informasjon om hvilken alarm som  
har gått kommer opp som en notis i appen. Hvis det er din 
alarm, eller du har familiestatus i appen, har du mulighet  
til å tilkalle vektere.

De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting 
i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice 

på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.



Spørsmål & Teknisk support
Hvis du har spørsmål om din boligalarm, eller har tekniske problemer får du gjerne

kontakte oss på 239 68 300 eller e-post startalarm@sensoralarm.se


