
ALARM HURTIG GUIDE
SMART LIFE

I denne vejledning får du en gennemgang af dit alarmsystems vigtigste menuer i SmartLife. 
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I nedenstående ses startsiden af SmartLife app’en. Du kan via ”Log In” knapen logge ind på din konto.
Har du ikke har oprettet en konto, så kan du oprette en ved, at trykke på ”Sign Up”. 

Det anbefales at du ser ”Opret Konto” –videoen
på vores hjemmeside, samme sted som du finder
denne vejledning, hvis du har brug for vejledning til,
hvordan du opretter en konto.

Kontoopretningen tager ikke mere end 2-3 minutter.

Når din konto er oprettet, kan du logge ind ved, at
trykke på ”Log In”-tasten. Her kan du indtaste den 
mail, du brugte til at oprette din konto, samt den
kode du oprettede ved kontoopretningen.
Når du er logget ind, så vil du automatisk være 
logget ind på din konto, indtil du selv logger ud.

Har du glemt din kode, så tryk på ”Forgot Password”
og følg anvisningerne i app’en.

SMARTLIFE STARTSIDE
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SYSTEM FORSIDE
Her gennemgås dit systems forside.

Tryk på dit Alarm ikon for, at
tilgå til- og frakoblings menuen,
ændre i alarmindstillinger og
redigere sensorer m.m.

Tryk på Person ikon for,
at redigere konto. 

Via ”+” ikon kan du tilføje nye hoved-
enheder.
Mikrofon ikon  til venstre er ikke til din 
alarm. Den er kun funktionel med 
Alexa og Google Home.
Har du flere kameraer vil der også 
være et Øje ikon. Her kan du live-
streame alle kameraer samtidig.

Tryk på Kamera ikon for, at tilgå
livestream og andre kamerafunktioner.

Tryk altid på Home ikon for at 
komme tilbage til System Forside.

Tryk på Me ikon for at tilgå log, beskeder,
konto, notifikationsindstillinger m.m.

Tryk på Smart ikon for,
at styre lyset i dit hjem.
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TIL- OG FRAKOBLINGS MENU
Her gennemgås dine til og frakoblings muligheder og hvordan du tilgår alarmindstillinger, sensorer m.m. 

Gå tilbage til System Forside
Ændre navn på alarm, del alarm-
system med andre kontoer m.m.

Skalsikring. Tryk her for aktivering 
af alle dør- & vinduessensorer.
Alt i Normal- & 24-timers zone aktiveres.

Fuld Tilkobling. Tryk her for aktivering 
af alle sensorer. Alt i Normal-, 24-
timers zone & Hjemmezone aktiveres.

Frakoble. Slå alarmen fra. Her deaktiveres 
alarmen altid, uanset tilkoblingsmodus.

2-Vejs tale.
Ring til din alarm-hovedenhed og tal
gennem hovedenheden, hvis
funktionen understøttes.SOS. Nødkald. Sæt sirenen i gang. 

Systemet sender SOS-beskeder til 
brugere og ringer til numre på ringelisten.

Indstillinger. Gå til indstillinger for 
ringeliste, sirenetid, fjernbetjenings-
notifikationer m.m.

Tilbehør. Se og rediger sensorer,
nøglebrikker og fjernbetjeninger.

Indikerer at ALARM365 enheden 
har forbindelse til dit WiFi 5
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ALARM INDSTILLINGER
Her gennemgås menuen for dine alarmindstillinger. 

Indtast Security Code for Google Home, 
hvis du har Google Home.

Indstil sirenetid for indendørssirene 
på hovedenhed. 

Rediger din alarms ringeliste og SMS-liste
Se ”Ringeliste Vejledning” for mere info.

Indstil alarmen til autoamtisk til- og 
frakobling på bestemte tidspunkter.

Rediger Bruger ID. Kun relevant ved 
backup SMS beskeder.Det er de 4 cifre
(koden) der skal gå forud for kommando, 
du ønsker at sende ved SMS-betjening 
af dit system. Irrelevant ved normal drift. Indstil forsinkelsestid på alarm.

Sensorer der står i forsinkelseszone 
aktiveres/udløser alarmen forsinket, 
ved ind- og udgang.

Slå hovedenhedens sirenelyd til eller fra. 
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ALARM INDSTILLINGER
Her gennemgås menuen for dine alarmindstillinger. 

Ekstra indstillingsmuligheder for 
ledningsforbundene sensorer.

Slå notifikationer for brugere til/fra ved 
til- og frakobling med fjernbetjening.

Indstil sprog for alarmsystem i app’en. Slå Overvågning af sensorer til/fra.
Hvis slået til vil system ikke kunne 
aktiveres, hvis dør eller vindue med 
sensor står åbent.Slå Rapportering til, hvis din alarms 

hændelseslog skal gemmes på
SmartLife’s servere. 

GSM-signalovervågning. Modtag
beskeder, hvis telefonsignalet i 
alarmens område, bliver dårligt.Lokal sirene. Slå til for sirenetest.
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ALARM INDSTILLINGER
Her gennemgås menuen for dine alarmindstillinger. 

Tjek saldo på SIM-kort.
Denne funktion kan ikke benyttes til 
saldocheck, hvis du har et taletidskort i 
din alarm. Tjek saldo via din udbyder.
Har du et ALARM365 SIM-kort, skal du 
slet ikke tænke på at tjekke saldo, 
tanke op eller lignende.

Indstil fire cifret kode til betjeningspanel 
og SMS-koder.

Indtast og/eller se dit alarmsystems 
telefonnummer. Det er dette nummer, 
som ringer til din ringeliste i tilfælde af 
alarm.

Slå notifikationer for brugere til/fra 
ved til-/frakobling af alarmsystem 
med nøglebrik.
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TILBEHØRSLISTE, SENSORER
Her gennemgås menuen for dit alarmsystems tilbehør. 

På denne side gennemgås sensoroversigten.

Vælg mellem Sensorer, 
Nøglebrik, Fjernbetjening

Tilbage til Til- og Frakobling

Tryk på en sensor for, at 
redigere navn og zonetype.
Se næste billede.

Tryk på Tilføj, hvis du har nyt 
tilbehør, som du skal tilføje 
systemet. Se vejledning for 
den enhed du har købt.

Tryk til/fra på den grønne 
knap, hvis du vil deaktivere 
en sensor. 
F.eks. ved batteriskift.

Navngiv sensor

Angiv zonetype. Læs om 
zonetyper i vejledningen
for den enkelte sensor.

Gem ændringer.

Tilbage til sensoroversigten.
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TILBEHØRSLISTE, NØGLEBRIK & FJERNBETJENING
Her gennemgås menuen for dit alarmsystems tilbehør. 

På denne side gennemgås nøglebriks og fjernbetjeningsoverisgten.

Vælg mellem Sensorer, 
Nøglebrik, Fjernbetjening

Vælg mellem Sensorer, 
Nøglebrik, Fjernbetjening

Tilbage til Til- og Frakobling Tilbage til Til- og Frakobling

Tryk på ikon for en nøglebrik eller fjernbetjening for, at 
redigere navn eller slette enheden.
Med nøglebrikker kan det også indstilles om en brik kun 
skal kunne tilkoble, frakoble eller begge dele. 
Husk at trykke på ”Gem” efter ændringer.

Tryk til/fra på den grønne knap, hvis du vil 
deaktivere en nøglebrik. 

Tryk på Tilføj, hvis du har ny 
fjernbetjening eller nøglebrik, som 
du vil tilføje til systemet. 
Se gerne vejledningen for den 
bestemte enhed du vil tilføje.
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