Kom igång
med ditt
nya hemlarm

Vill du boka tid för att kostnadsfritt få hjälp att starta ditt hemlarm?
Maila namn och telefonnummer till: startalarm@sensoralarm.se

!
Viktigt: Placering av din larmenhet

Starta larmenheten

• Ställ larmenheten på bänk/byrå eller skruva upp enheten mot en vägg.
Se mall för skruvhålen på sista sidan.

Ställ in rätt lufttryck
Det tar ca 7 sek innan lampan lyser/blinkar.
Om du inte kan se larmenheten under
kontrollen ska du be någon annan kontrollera lampan medan du håller in testknappen.

• Central placering i mitten av bostaden. Nära ett eluttag.
• Viktigt att enheten placeras där det finns god täckning till mobilmast.
Kontrollera att din mobiltelefon har bra täckning där du vill placera ditt larm.

6. Gå tillbaka till ”Inställningar” och välj ”Lufttrycksinställning”

1. Öppna luckan på larmenhetens
baksida. När luckan är öppen är larmet i
inställningsläge och inaktivt.

7. Välj ”Lufttrycksnivå 1” och tryck ”Spara”
8. Tryck på hemknappen
9. Larma på

Ladda ner appen Sensor Alarm på AppStore eller GooglePlay.
Vi har skapat ett appkonto till dig. Du har fått ett SMS med användarnamn och lösenord. Välj ”Logga in” och fyll i användarnamn och lösen.
Välj ej ”Skapa konto”.

4. Sätt tillbaka luckan på larmenheten.
Se till att strömkabeln löper ut fritt genom
det urfasade hålet i luckan. Vänta tills båda
lamporna på larmets framsida lyser grönt.
5. Ställ in rätt lufttryck och aktivera
larmet, se nästa sida.
2. Koppla in strömkabeln till larmet, uttaget sitter under luckan. Koppla strömkabel
till vägguttag. Sätt på larmenheten genom
att skjuta den svarta ”på/av-knappen” åt
sidan. Den är placerad till höger om strömkabeln på bilden.

6. Larma på och av med appen
eller använd en larmbricka. Håll
larmbrickan mot sköld-ikonen
på larmenhetens framsida.

3. Låt larmenheten ligga upp och ned med
luckan borttagen. Kontrollera att larmet
hör brandvarnaren genom att hålla in
brandvarnarens testknapp tills en lampa
lyser/blinkar under larmenhetens lucka.

10. Öppna ditt fönster
11. Om larmenheten inte reagerar. ”Larma av”. ”Stäng fönster”.
Välj ”Luftrycksnivå 2”. Välj ”Larma på”. ”Öppna fönster”.
12. Fortsätt justera lufttrycksnivån uppåt på skalan tills larmet reagerar
på att du öppnar ditt fönster. När den reagerar och larmenheten piper
har du 40 sek på dig att larma av innan skarpt larm.
13. När du är klar kan du ändra tillbaka från ”Direktlarm”, vid ”Ut ur bostad”
under ”Larmtid in & ur bostad”, till 40 sek.

Inställningar för larmaktivering
7. Ta bort klisterskyddet på fönsterdekalen (4 st) och klistra upp den på utsidan
av utvalt fönster (placera dekalen i nedre
hörnet på fönstret). Tag bort det genomskinliga plasthöljet på plåtdekalen. Spika
upp plåtdekalen i ansiktshöjd vid sidan av
ytterdörren.

I Sensorappen lägger du till mobilnummer till de familjemedlemmar
respektive grannar som ska få
notiser vid ett eventuellt larm.

3. Öppna larmappen och tryck på ”Inställningar”

5. Välj ”Direktlarm” på ”Ut ur bostad” och tryck ”Spara”

• Placera ej larmet i ett fönster där det kan dra luft.

Alla som ska kunna styra larmet i
Sensorappen måste ladda ner denna
och loggar in med E-postadressen
och lösenordet som används av den
som tecknade larmet.

2. Gå till ett fönster på samma våning som du har placerat larmet

4. Välj ”Larmtid in & ur bostad”

• Inom 7 meter från en brandvarnare om du vill nyttja larmenhetens rökskydd.

Sensorappen

1. Stäng alla dörrar och fönster

Förvald fördröjning efter du aktiverat larmet är 40 sekunder. Du kan ändra fördröjningstiden
under inställningar i Sensorappen. Du kan alltid sätta på och stänga av larmet med Sensorappen oavsett om du är hemma eller inte.
Direktlarm Larmet är aktiverat i samma ögonblick som du sätter på larmet och kommer gå så
fort en dörr eller ett fönster öppnas. Larmet måste alltså aktiveras/avaktiveras innan du går in
eller ut ur huset.
20 eller 40 sekunders fördröjning Ditt larm är förinställt på 40 sekunders fördröjning. Efter
att du aktiverat larmet har du alltså 40 sekunder på dig att gå ut ur huset, och motsvarande tid
på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren när du kommer hem.
Tyst larm Eftersom Sensor Alarm är ett så kallat skalskydd kan du ha larmet aktiverat även när
du eller dina husdjur är hemma. För att skydda dina husdjur bör du ställa in funktionen TYST
LARM. Det gör du i Sensorappen. Det betyder att larmet är aktiverat och skickar ut notiser,
meddelanden och röstsamtal till din kontaktlista vid inbrott, men larmsirenen tjuter inte.

Framsida:
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Sätt detta papper mot väggen så att kryssen hamnar lodrätt.
Kryssen hjälper dig att få hålen rätt vid väggmontering.

Baksida:
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1. Avläsare för larmbricka

8. Hål för väggmontering

2. Lysdiod

9. Funktionslampor

3. Ratt för justering av lufttryck

– Två gröna: larmet är redo men ej aktiverat.
– En blinkande röd: Larmet är aktiverat med
		 fördröjning (20/40 sekunder).
– En röd: larmet har gått, avaktivera med
		 Sensor-appen eller larmbricka.
– Båda lamporna släckta: Larmet är på och
		 kommer gå om lufttrycket bryts.

4. Uttag för strömadapter
5. Startknapp
6. Hål för strömkabel
7. Lucka

!
Viktigt för att din larmenhet inte ska falsklarma
• Säkerställ att du har rätt lufttrycksinställning. Följ instruktion i denna manual.
För hög nivå på lufttrycket kan skapa onödiga falsklarm
• Innan du larmar på din larmenhet, kontrollera att alla fönster och dörrar är ordentligt
stängda.
• Om du har öppen spis, stäng spjället innan du larmar på för att undvika plötslig
lufttrycksförändring
• Om du har katt- eller hundlucka måste denna vara låst när du larmar på, annars kan 		
husdjuret bryta lufttrycket och skapa falsklarm.

Vill du att vi hjälper dig att
starta igång ditt larm?
Välkommen att ringa oss på 075-75 75 300
Måndag – torsdag 08.00 – 17.00. Fredag 08.00 – 16.00
(Lunchstängt 12.00-13.00)
Epost: kundservice@sensoralarm.se
Vill du boka tid för att kostnadsfritt få hjälp att starta ditt hemlarm?
Maila namn och telefonnummer till: startalarm@sensoralarm.se

