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Kontrol Panel

Fjernbetjening Engelsk vejledningPlugs og skruer

PIR+dør/
vinduessensor

Stikprop

Indhold WiFi Alarm System

Tak, fordu valgte ALARM365 BaSic Alarm Systemet. Dette system er et Plug & 
Play system, nemt at installere og nemt at betjene. Du kan tilslutte op til 40 
trådløse sensorer og kontakter samt 10 fjernbetjeninger. Kontrol'panelet' viser 
med forskellige farver status på systemet (tilkoblet, frakoblet, alarm). APP'en 
som du gratis kan installere på din Smartphone gør det muligt for dig at betjene 
systemet uanset hvor langt hjemmefra du er.  .

Indhold

Tag alle dele ud af æsken og kontrollér, at intet mangler. I tilfælde af at en del 
skulle mangle bedes du straks kontakte support@alarm365.dk og gøre 
opmærksom på manglen.

09 APP vejledning

09 Download app'en

10 Opret konto

15 Opret link til netværk

18 Betjening

19 Styring af enheder

20 Opsætning af system

22-29 Inkluderet tilbehør

22 Trådløs fjernbetjening

OBS! Den danske vejledning kan downloades fra alarm.365 hjemmesiden.
Vejledningen ligger på produktsiden.
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Features

3 farvet 
LED indikator

40 zone- 
navne

10 fjernbetjeninger 

Ind-/
udgangsforsinkelse

2 timers
back-up batteri

90dB sirene,30~300s 

alarm varighed

Flerbruger og 
systemadministration

Trådløst
DIY installation

1

2
4

3

Forklaring af LED status

1. LED indikator
Rød LED blinker 1 gang: Klar til at tilslutte enheder
Grøn LED konstant: Systemet er frakoblet
Blå LED konstant: Systemet er tilkoblet
Blå LED blinker: Systemet er i 'hjemme'modus/skalsikring
����OBS: LED blinker hurtigt, hvis WiFi forbindelsen er tabt. (Sluk og
    tænd router og afvent at forbindelse oprettes).

2. Multi-knap
3.  Lås til stikprop
4.  Stikprop 

Bemærk:

1. Back-up batteriet er kun i tilfælde af strømsvigt. Tilslut altid til 
stikkontakt

2. Tab og slå ikke på BaSic panelet. Der er risiko for at det går itu
3. Husk at teste systemets funktionalitet med jævne mellemrum 

Installation
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1.Tryk 1 gang på Multi-knappen
Systemets LED indikator lyser rødt konstant.Tryk igen på Multi-knappen 
for at afslutte funktionen

2.Tilføj fjernbetjening til systemet:
Tryk på én vilkår funktionstast på fjernbetjeningen.

3.Tilføj dør-/vinduessensor:
Flyt magnetdelen væk fra sensoren (ca. 3-5 cm) og flyt magnet tilbage 
igen

4. Rød LED blinker 1 gang, tilføjelse er sket; 
Rød LED blinker 2 gange, enhed er allerede tilføjet 
Rød LED blinker 3 gange, ikke plads til fele enheder 

Tilføj og slet enheder til ALARM365 BaSic

OBS! Nogle enheder tilføjes på anden vis 
end vist hér. Du kan finde de enkelte 
enheders vejledninger på produktsiden på 
www.alarm365.dk

Slet tilføjede enheder
Hold Multi-knappen inde i ca. 5 sekunder og alle tilsluttede 
enheder slettes fra systemet. Vil du kun slette 1 enhed kan du gøre 
dette i app'en. Se længere fremme i denne vejledning

Vælg 'Tilbehør' i app'en. Enheder kan tilføjes og 
navngives (fx. 'KØKKENDØR')

1. Tryk          for at tilføje enheder. Følg instruksen for enheden

2. Tilføj Fjernbetjening: Tryk på vilkår knap på fjernbetjening.

3.  Tilføj dør-vinduessensorer: Adskil magnet-del fra sensor og saml 
igen 

Tilføj trådløse enheder via App'en.
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Efter tilføjelse af enheder kan enhederne opsættes til forskellige 
Zoner. F.eks. er det hensigtsmæssigt at PIR 
(bevægelsessensorer) tildeles Hjemme Zone, så du kan bruge 
Skalsikringsfunktionen, når du er hjemme UDEN at bevægelses-
sensorerne udløser alarmen.

Normal Zone

Sensorer i Normal Zone vil, når alarmsystemet er fuldt tilkoblet, 
øjeblikkeligt udløse alarm, hvis de aktiveres af bevægelse, vibration 
osv.

Forsinkelses Zone

Hvis du vælger at indstille forsinkelsestid på enheder på 
indgangsdøre, vil sensorer i Forsinkelses Zonen først være aktive 
efter forsinkelsesperioden er slut. Systemet 'tæller' ned. Forsinkelses 
Zone bruges, så man kan tilkoble alarmen før man går ud af døren og 
uden at alarmen går i gang, når man åbner.

Hjemme Zone

Sensorer i Hjemme Zone aktiveres ikke. Dvs. at du kan 'Skalsikre' 
hjemmet, således at sensorer og kontakter på døre og vinduer er 
aktive, mens bevægelsessensorer er inaktive. Så kan man frit bevæge 
sig rundt i hjemmet uden at igangsætte alarmen, men åbnes en dør 
eller vindue går alarmen i gang.

24 Timers Zone

Røgalarmer, vandlækage-sensorer osv. skal altid være i 24 Timers 
Zonen. Enheder i denne zone udløser straks alarm uanset om 
systemet iøvrigt er til- eller frakoblet.

Opsætning af Zoner
Multifunktions-knappen

1. Sæt BaSic i en stikkontakt og tænd

Hold Multifunktions-knappen inde i ca. 3 sekunder til BaSic 

tænder. 

2. Tilslut BaSic til netværk

Tryk 3 gange på Multifunktions-knappen. BaSic lyser rødt.

3. Sluk BaSic

Tryk 10 gange på Multifinktions-knappen. BaSic slukker. 



Tilbage-knap

Indtast
email adresse

Vælg password

Bekræft password

Vis eller skjul 
password

Bekræft 

Opsæt konto
Første gang du bruger app'en skal du opsætte en konto. Klik på 

“Create an Account” og følg instruktionen trin-for-trin. Klik 

“Done” for at starte app'en og komme i gang 
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Download App

Hent app'en til din Smartphone eller tablet på 
alarm365.dk og installer på din enhed

Søg efter  ”Ontips Pro” 

Recommended category Leaderboard search Update

9



Tap on “           ” start opsætning.

Opsætning af bruger

Du kan tilslutte flere produkter

Brugerprofil (navn, foto, email etc.)

Del enhed med flere brugere

Indstil tid, lyde, opkald mv

Support

Log af
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Tilslut kontrol-enhed (WiFi)

Tryk      på           for at tilslutte din(e) enhed(er) og start opsætning

Tilføj enhed

Device

My Account

Users

Settings

Help

Sign Out

Nanako

WiFi TOUCH 

PSTN

IP CAMARE

My Device

WiFi 

HYBRID

PROFESSIONAL



Hurtig opsætning

Tryk på "Settings" for at indstille nummer, kalender/tid og lyd
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Alarmerinsnummer
(Nummeret som ringes op ved 
alarm-hændelse)

Indstil kalender
Indstil faste tider for aktivering 
og deaktivering af systemet

Lyd
(Aktiver/deaktiver 
notifikationslyde)

Bruger styring

Klik på "Users"�og tilføj nye brugere og rettigheder

Owner
har fuld adgang til systemet og 

modtager SMS/Email og PUSH 
beskeder fra systemet.

Parents
har begrænset adgang. Kan kun 
aktivere og deaktivere systemet. 

Kan modtage beskeder, hvis dette 
vælges.

Kid
har begrænset adgang. Kan 
kun aktivere og deaktivere 

systemet. Modtager ikke 
beskeder
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Link Installation

1. Sæt BaSic i en stikkontakt og tænd.

15

Indstilling

SmartAlarm_xxxx

2. Vælg BaSic (WiFi).

PSTN

My Device

HYBRID

4. Vælg/Indtast WiFi netværkets navn.

Indtast netværkets kode.

3. Tryk på Multifunktions-knappen 3 gange.

5. Gå ud af app'en og vælg telefonens 'Indstilling'
OBS! Android telefoner går selv i 'Indstillinger'

6. Vælg netværk 'Smart Alarm_xxxx .



My Device

HYBRID SMARTCAM

Office
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9. Indtast brugernavn.

Setup�Diagnostic

Please enter your account name 

Device�Name

house

Ontips pro

8. Enheden tilslutter 
vent venligst.

Tilslutter

27%

7. Gå tilbage til Ontips Pro app'en.

10. Du kan omdøbe dit system. Tryk på billedet af BaSic i menuen 
og tryk på "   " for at fortsætte.

My Device

WiFi Alarm

Ofce

Status for netværk

Betjening

Åbn app'en og vælg dit system ved at trykke på billedet

System-indstillinger

Tilbehørs-oversigt
 Tilføj/slet/rediger tilbehør

Alarm indstillinger

Akut funktion 

Bruger kan starte sirenen 
eller ringe akut-nummer

Bruger status
Alarm status

Omdøb  

Link status
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System Indstillinger

Tryk på "           "ikonet. Nu kan du tilføje nye og aktivere/deaktivere 
tilbehørsenheder. TIP! Sæt ALTID PIR/bevægelsessensorer i 'Hjemme 
Zone' og omdøb enheder med navn eller placering (fx. 'KØKKENDØR'). Så 
kan du senere se hvilken enhed, som har udløst alarm. 

Tilbehørs-indstillinger

Change Access Code
This code is for encrypted communication between 
device and apps. Please change it asap for safety 
concern.
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Fjernbetjening

LED indikation:

Tilbehør i kassen

Stille-funktion
Tryk på Skalsikring, derefter 'Frakoble' inden 3 sekunder. Så kan systemet 
tilsluttes lydløst.

Alarmeringstid

Tiden alarmen skal lyde kan indstilles til 30 sek, 3 min. eller 
5 min.

LED

Bruger kan vælge om der skal være lys i LED eller ej.

Ind-/udgangsforsinkelse

Tidsforsinkelse kan indstilles, således at sensorer i 
Forsinkelses-Zonen først er aktive efter fx. 20 sek. Så kan 
man tilkoble systemet og åbne udgangsdøren inden 
sensoren er aktiv til at udløse alarm. Sensorer i øvrige Zoner 
er aktive fra dét øjeblik alarmen tilkobles.

Skift navn på Fjernbetjening

Hvis du navngiver dine fjernbetjeninger kan du se hvem der 
til- og frakobler systemet.

Skift adgangskode

Denne kode krypterer kommunikationen mellem enhed og 
app.

LED blinker, mens
asignal sendes til 
system

Hvis LED kun lyser svagt
skal du skifte batterier 
(2 stk CR2032)

LED indikatorer

Fuld tilkobling

Skalsikring

Frakoble

Akut-kald
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Funktions-knapper

Fuld tilkobling
Når du trykker på ikonet tilkobles ALARM365 BaSic systemet helt. Har du valgt 
Forsinkelsestid hører du systemet tælle ned og kan åbne/lukke udgangsdøren 
inden denne sensor aktiveres.

Frakoble
Tryk på dette inkon, når du vil frakoble alarmen eller slukke for sirenen ved 
alarm.

Skalsikring (Hjemme)
Tryk på ikonet. Hvis du har tilføjet bevægelsessensorer til Hjemme Zonen vil 
disse være inaktive og du kan bevæge dig frit rundt uden at udløse alarm. 
Øvrige sensorer (døre/vinduer) i øvrige Zoner er aktive.

Akut kald
Hvis du har akut brug for at tilkalde hjælp kan du igangsætte sirenen eller 
ringe akut-neummeret op ved at trykke på dette ikon.

Operation Condition: Temperature:  -10°C~55°C

Humidity: ≤ 80%(non-condensing)

FHSS/ 433MHz / 315MHz 



Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvormange sensorer og enheder kan der installeres på 1 ALARM365 BaSic 
system?
Der kan installeres op til 40 enheder (sensorer, sirener, detektorer mv.) og 10 
fjernbetjeninger.

Se hele udvalget af produkter og tilbehør på www.alarm365.dk

2.  Hvad sker der, hvis alarmen går? 

Alarmen vil via WiFi sende en notifikation. Når du modtager beskeden kan du 
se, hvad der har udløst alarmen.

3. Hvilke WiFi netværkstyper kan bruges?

Alle nyere WiFi systemer kan bruges og tilgås af alarmsystemet, hvis de er 
tilpasset 2,4 gHz som minimum. Jo hurtigere og stabil forbindelse du har jo bedre 
fungerer systemet via WiFi.

4. Koster det noget at bruge jeres app?

OnTip Pro app'en er gratis at downloade og bruge. (App Store or Google Play).

5. Hvordan downloader jeg app'en?

Søg efter Ontip pro i App Store eller Google Play og følg vejledningen fra app'en 
trin-for-trin. 

6. Kan Ontips Pro anvendes af alle telefoner?

Alle Smartphones med med IOS eller Android kan downloade og bruge app'en. 

7. Hvor stor afstand kan der være mellem kontrolpanel (BaSic) og enheder?

Systemet har en rækkevidde på op til 80 meter fra kontrolenheden. 
Hvis vægge er meget tykke kan det reducere rækkevidden. I så fald kan man 
installere en såkaldt Signal Repeater (forstærker) for at øge rækkevidden 
og forbdrer siganlets kvalitet. 

Se mere på www.alarm365.dk
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Salg og support:

Islevdalvej 124 * 2610 Rødovre * 33 365 365 * alarm365@daki.dk * www.alarm365.dk



SS-P01 PLUS er specielt udviklet til overvågning af ind- og udgange, 
vinduer og legemesbevægelser i nærheden af sensoren. Den 
avancerede teknologi gør sensoren i stand til at skelne mellem et legemes 
bevægelse og andre ændringer (f.eks. lys-ændringer, skygger mv.). 
Sabotage-sikring og indikator for lavt batteri-niveau giver yderligere 
sikkerhed for optimal funktionalitet. 

Features: 

Elegant og kompakt design, nem installation og montering
Kombinerer PIR & Dør-sensor teknologi for øget overvågning 
LED indikator for alarm status & lavt batteriniveau. 
PIR dvale-funktion forlænger batteriets levetid. 
FHSS teknologi, anti-interference, signal-beskyttelse. 
Speciel RFI beskyttelse

Sabotage-beskyttelse. 

Specifikationer: 

Strømforsyning: DC 3V (2 stk. AAAA, LR61 Batterier) 
Standby forbrug : SS-P01: ≤45μA / SS-P01 PL US: ≤50μA 
Alarm forbrug :    SS-P01: ≤26mA / SS-P01 PLUS:≤39mA 
Driftstemperatur: -20°C~55°C 
Luftfugtighed, max.: ≤80% (uden kondens) 
Detector Dimensioner(L x B x H): 21 X 90 X 18mm 
Magnet Dimensioner(L x B x H): 10 X 45 X 11mm 

Oversigt: Tilknyt Sensor til SmartCam:

1.  Detektorlinse
2. Magnet
3.  LED Indikator
4. Reed Switch
5. Sabotage Switch
6. Infrarød Sensor
7. RF antenne
8. Batteri modul
9. + 10. Stik

1.  Tilknyt sensor via app'en eller ved at trykke 1 gang
på SmartCams Multifunktionstast. (Se N8 SmartCam
vejledningen for yderligere information)

2.  Adskil herefter sensor og magnet. SmartCam bipper som 
bekræftelse på, at tilknytning er sket. 

<1cm 

LED Indikator: 

LED blinker hvert andet sekund: PIR starter op.
LED blinker 1 gang pr. sekund: Forbereder alarm-signal

Sabotage Switch: 

Ved åbning af sensor sættes sabotage-alarm i gang. 

BEMÆRK! Indstilling og tilknytning til alarm-zoner sker ved hjælp af 

SmartCam og app. Se brugervejledning til N8 SmartCam for yderligere 
information og vejledning

SS-P01 ( PLUS ) 
Trådløs PIR Bevægelses- og Dør/

Vindues Sensor 

2 

1 

5 

6 

7 

3 3 

4 8 

SW1 9 
H 
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OBS! Sensoren er indstillet til Normal Zone1. Sensoren 
udløser øjeblikkeligt en alarm, hvis magnet og sensor er 
mere end 2 cm adskilt fra hinanden. 



Sådan virker PIR funktionen: 

Test Mode: 

Når PIR sensoren startes op vil LED 
lyse i 15 sekeunder og starte test-mode funktion.
I t e s t - m o d e vil LED lyse og alarmsirene starte, 
bevægelse registreres. 
Efter 5 registreringer eller ca. 3 min i test-mode 
uden bevægelsee sættes sensoren i dvale og 
normal funktion. 

Dvale Mode: 
Dvale-tid for PIR er ca. 3 minutter for at spare strøm, men "vækkes 
ved bevægelse. Hvis ingen bevægelse registreres i løbet af 3 minutter 
i dvaletilstand vil PIR detektoren starte op og være aktiv i 3 minutter 
osv. Når en alarm udløses af bevægelse lyser LED rødt. 

Bevægelses Test: 

1. Bevæg dig forbi sensoren og se om LED'en lyser og 
signal sendes til SmartCam. 

Dør/Vindues funktion: 

Dør/Vindues sensoren kan installeres på alle 
objekter, som kan åbne og lukke. Når magneten 
adskilles fra sensoren (mere end 2 cm) sendes 
alarm til SmartCam. Sabotage-funktionen 
udløser en alarm til SmartCam såfremt 
sensoren forsøges flyttet, åbnet eller slået 
på. 

Installation: 

1. Sensoren installeres på døre, vinduer, andet, som kan åbne og 
lukke.
2. Sørg for at rengøre området, hvor sensor og magnet skal 
monteres, for snavs og fedt.
3. Monter sensor og magnet ved hjælp af medfølgende dobbelt-
klæbende tape eller medfølgende skruer.
4. Magneten kan monteres på både højre og venstre side af sensor.

Detekterings-areal: 

Set forfra Set fra siden Set ovenfra 

Normal funktion:

Det anbefales at montere sensoren i en højde 1.7m fra gulv. 
Detektions-området er 90 grader, rækkevidde er 8 meter. 

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 

1.7m 

0m 

Kæledyrs-funktion: 

Det anbefales at montere sensoren i en højde 1.5m fra gulv og 
vende sensoren "på hovedet" for at undgå at kæledyr udløser alarm. 
Detektionsområdet er stadig 90 grader og rækkevidden 8 meter. 
Kæledyrs højde må ikke overstige 1.2 meter.

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 

Bemærk: 

1.  Undgå montage i områder med store temperatursvingninger og stærk vind/luftstrømning
(fx:. I nærheden af Air conditioner, ovn, ventilator, køleskab, osv.)

2. Undgå installation i direkte sollys eller mod gade/veje med trafik

3. For at undgå fejlalarmer bør sensorer aldrig installeres så de dækker samme areal.

4. Sensor og magnet må max. monteres med en afstand fra hinanden på 1 cm.

5. Undgå at installere sensorer i områder med meget metal og mage elektriske kabler.

6.  Produktet kan reducere risikoen for indbrud og skader, men det ejer/brugers ansvar at tage alle 
nødvendige forholdsregler for at minimere risiko mest muligt. 

1.5m 

1.2m 

0m 

1 2 3 

4 5

1.7M 

Islevdalvej 124, 2610 Rødovre

Service og Support: 33 365 365
www.alarm365.dk
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