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

SMARTLIFE STARTSIDE
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SYSTEM FORSIDE: HOME
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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DEL ALARM & KAMERAER MED ANDRE BRUGERE
Her gennemgås hvordan du enkeltvis deler alarmsystem, kameraer m.m. til andre brugere, og kontoer.

1. For deling af 
alarm eller kamera, 
start da på  forsiden 
‘Home’. Tryk på 
ikonet ud for den 
enhed du ønsker 
at dele. 

Sørg for at personen som du ønsker, at dele med har downloadet SmartLife og oprettet sin egen brugerkonto.

2. Tryk på blyant-
symbolet oppe
i højre hjørne.

3. Scroll ned,
find og tryk på
‘Share Device’.

4. Tryk på
‘Add Sharing’
nede i bunden.

5. Indtast ved 
‘Account’,  
e-mailadressen
på den bruger-
konto, som du 
ønsker at dele
med. Tryk så på
‘Done’.

6. Enheden er 
nu delt med 
den bruger
-konto, som der 
vises på 

skærmen.
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SLET BRUGERE FRA ENHEDER
Her gennemgås hvordan du sletter brugerkontoer fra delte enheder. 

1. Start på forsiden 
‘Home’. Tryk på 
ikonet ud for den 
enhed du ønsker 
at slette en bruger
fra.

2. Tryk på blyant-
symbolet oppe
i højre hjørne.

3. Scroll ned,
find og tryk på
‘Share Device’.

4. Du kan nu se de 
brugerkontoer, som 
enheden er delt 
med. 
For at slette bruger: 
Hold kontonavn 
inde med en finger
og træk mod venstre.
Tryk på ‘Delete’.

5. Bekræft slet af 
bruger ved, at 
trykke på 
‘Confirm’.

6. Den valgte bruger er nu slettet 
og har ikke længere adgang til enheden.
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REDIGER KONTO
Her gennemgås hvordan du redigerer dine egne kontooplysninger og sletter din konto.

1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på person ikonet 
oppe i venstre hjørne. 2. Her kan du uploade et billede 

til din konto og gå videre til 
kontoindstillinger via ‘Account and
Security’, hvor du ændrer password, 
email m.m.

4. Tryk ud for ‘Email Address’ for at 
ændre din kontos email adresse.
Følg anvisningere.
Tryk på ‘Change Login Password’ for, at 
ændre dit password til din konto. 
Følg anvisningerne. 
Tryk på ‘Delete Account’ for, at slette din 
konto. Bekræft herefter.
OBS! Ved slet af konto, skal altefterfølgende 
geninstalleres på 
kontoen!
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HÆNDELSESLOG: ALARM & KAMERAER
Se hændelseslog og begivenheder som alarmsystem og kameraer har registreret.

1. Start på
forsiden ‘Home’
og tryk på ‘Me’ 
nede i højre 
hjørne.

2. Tryk på 
‘Message Center’.

3. Øverst ses tre
symboler. Klokke-
symbolet viser dig en
log oversigt for alarm 
og kameraer. Tryk på 
en hændelse for, 
at se hele alarm-
eller kameralog. 

4. Hus-symbolet øverst i midten, 
viser oversigt over, hvilke andre 
kontoer, som alarmsystem og
evt. kameraer er blevet delt 
med.

5. Højtaler-symbolet øverst i 
midten til højre viser oversigt 
over, hvilke telefoner, tablets,
iPads m.m., som er logget
på din konto.  
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NOTIFIKATIONER TIL/FRA
Her gennemgås hvordan du deaktiverer notifikationer fra dit alarmsystem og kameraer.

App notifikationer for alarmsystemet og diverse kameraenheder kan tilpasses nøjagtig, 
som man ønsker ved, at følge vejledningen på de næste tre sider.

1. På forsiden ‘Home’ tryk 
på ‘Me’ nede i højre hjørne.

2. Tryk på det lille tandhjul-
symbol øverst oppe i højre hjørne.

3. Tryk på ‘App Notification’. 4. Slå alle notifikationer fra ved, 
at deaktivere ‘Enable Notifications’.
Under ‘Alarm’ tryk på ‘Do Not Disturb
Schedule’ for, at tilpasse notifikationer.Copyright 2020ALARM365



NOTIFIKATIONER TIL/FRA
Her gennemgås hvordan du deaktiverer notifikationer fra dit alarmsystem og kameraer.

5. Ved ‘Do-Not-Disturb Device’ 
tryk på ‘All Devices’.

6. Tryk på ‘Selected devices’
og sæt flueben ud for en af de 
brugerkontoer, som du kan se. 
Herefter vises enheder, 
som du kan tilpasse notifikationer for.

7. Sæt nu flueben ud for de enheder, 
som du ønsker, at ikke modtage 
notifikationer fra. Tryk herefter på 
tilbage-pilen oppe i venstre hjørne. 

8. Vælg ud for ‘Repeat’, hvilke dage du 
ønsker, at ikke modtage notifikationer 
for de valgte enheder. Skal det være alle 
dage, så lad der stå ‘Every day’. Sæt herefter 
tidsinterval for, hvornår de valgte enheder 
ikke skal sende notifikationer. Skal det være 
døgnet rundt, sæt da intervallet til 
00:01 - 23:59. Tryk på Save.Copyright 2020ALARM365



NOTIFIKATIONER TIL/FRA
Her gennemgås hvordan du deaktiverer notifikationer fra dit alarmsystem og kameraer.

9. For at de nye notifikations-
indstillinger er slået til sørg da for, 
at ‘Do-Not-Disturb Schedule’ er aktiveret.

10. Når  knappen ud for ‘Do-Not-Disurb Schedule’ 
lyser grøn, så er de nye notifikationsindstillinger aktive. 
Du kan nu trykke på tilbageknappen oppe i venstre hjørne.
Indstilling af notifikationer efter dit behov er nu tilpasset.  
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LOG UD AF KONTO
Her gennemgås hvordan du logger ud af din brugerkonto.

1. På forsiden ‘Home’ tryk 
på ‘Me’ nede i højre hjørne.

2. Tryk på det lille tandhjul-
symbol øverst oppe i højre hjørne.

3. Tryk ‘Log Out’ nederst.

Copyright 2020ALARM365



1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på ikonet for den 
kameraenhed, som du 
ønsker at livestreame, 
eller se optagelser fra.

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af 
kameraet ved, at trykke på ‘Talk’(bemærk akustisk resonan, 
hvis du sidder i nærheden af kameraet). 

Du kan tage et skærmbillede ved ‘Screenshot’ eller  manuelt
optage via ‘Record’ knappen. 

Hvis du tager et ‘Screenshot’ eller optager via ‘Record’ knappen 
imens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder 
direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 
‘Photo Album’ i app’en. Du finder ‘Photo Album’ knappen 
ved at scrolle opad i menu-billedet. 

Ved ‘Alarm’ knappen kan du 
indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelses-
detektion, samt justere følsomhedsniveauet. 

Ved ‘Cloud Service’ kan du tilkøbe at optagelser lagres på 
app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser 
kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, 
at trykke på ‘Playback’. Følg anvisningerne på næste side.

KAMERAER: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER
Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 

på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

Copyright 2020ALARM365



KAMERAER: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER

3. Du er nu inde i ‘Playback ’-menuen, hvor du 
kan se optagelser, som kameraet har optaget. 

Lige under billedet ses en tidslinje, som du kan 
spole frem og tilbage i.

Du kan se optagelser fra tidligere dage ved, at 
trykke på ‘Calendar’. 

Du bliver vist dagens første optagelse først. 

4. Når du har fundet den sekvens, som du ønsker at 
downloade, så den permanent gemmes på din 
telefon/tablet, så tryk på ‘Record’.

Tryk på ‘Record’ igen for at stoppe med at downloade. 

Du ser dine downloadede sekvenser ved, at gå tilbage til 
livestream-menuen og finde ‘Photo Album’.

Tryk på tilbageknappen oppe i venstre hjørne. 

5. Dine downloadede filer er gemt i 
‘Photo Album’.

Scroll op i selve menubilledet og tryk 
på ‘Photo Album’ nederst.

Se i næste trin, hvordan du kan 
sende og overføre de gemte 
downloadede filer. 

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 
på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.
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6. Du er nu inde i ‘Photo Album’, hvor du 
kan se dine permanent gemte/downloadede 
filer. 

Tryk på ønsket fil for, at se eller sende den.

7.  Tryk på ‘Play’-knappen i midten for, 
at se gemt video.

Tryk på pilen nederst i venstre hjørne for, 
at arbejde videre med filen, f.eks. med henblik  
på, at videresende den.

8. Når du har trykket på pilen nede i 
venstre hjørne vises ovenstående 
menu-billede. Menu-billedet kan, 
variere lidt afhængigt af, hvilken 
telefon/tablet du bruger. 

Herfra kan du videresende filen m.m.

KAMERAER: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER
Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 

på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.
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