
E ve r home

Installationsguide til alarmchip-læser

Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit G4S Everhome 
trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går i gang med 
installationen.

Med alarmchip-læseren kan du slå dit G4S Everhome alarmsystem fra med den til-
hørende chip samt aktivere det manuelt. 

Alarmchip-læseren kan du både installere indendørs og udendørs. Ved udendørs-
montering kan alarmchip-læseren også bruges som ringeklokke. Vi anbefaler at sætte 
alarmchip-læseren op med skruer ved udendørs montering og sætte den et sted, hvor 
den er skærmet mod stærk sol, regn, sne m.m. 

Alarmchip-læseren består af to dele:
En alarmchip-læser, enhed A, samt en chip, enhed B.

Chip’en, enhed B, er personlig og skal knyttes til en person, der er oprettet som bruger i 
dit G4S Everhome alarmsystem.  

Læs mere om oprettelse af ny bruger i manualen til G4S Everhome eller gå ind på 
g4severhome.dk. Har du brug for flere chips kan de bestilles på g4severhome.dk
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Installationsguide til alarmchip-læser - fortsat

Du skal igennem 3 trin, før alarmchip-læseren er en integreret enhed i dit 
G4S Everhome alarmsystem.

Tilslutning og aktivering af alarmchip-læseren

Vælg ’detaljer’ og vælg indendørs eller udendørs placering. Vælger du ’udendørs’  
kan du her også slå ringeklokke-funktionen til.

Placering af alarmchip-læseren

Aktivering af chip

Fjern bagbeklædningen på alarmchip-læseren, enhed A, så du nemt kan isætte batteriet, 
når du skal.

Træk ud i splitten og løft bagbeklædningen op.

Du skal bruge 3 batterier (str. AA) til chip læseren.

Sæt ikke batterier i, før du bliver bedt om det.
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Tilslutning og aktivering:

Log dig ind på systemet med din G4S Everhome mobil applikation.

Klik på menu-ikonet og vælg ENHEDER.

En ny knap, TILFØJ ENHEDER, vises.

Klik på den og klik på CHIP LÆSER, som vises i roll-down menuen.  

Tilknyt en allerede registreret bruger (Hvis du ikke har oprettet brugeren, skal 
du først oprette en ny bruger)

Du har nu 3 minutter til at sætte batteriet i alarmchip-læseren, en-
hed A

Når batterierne er placeret korrekt i chip læseren, stopper uret nedtællingen i 
dit kontrolpanel. Sæt derefter bagbeklædning på.

Klik på NÆSTE

Tilføj navn eller placering på chip læseren, f.eks. HOVEDDØR eller ENTRE 

Klik på AFSLUT

Chip læseren er nu tilsluttet dit G4S Everhome trådløse alarmsystem.

Hvis du ikke når at sætte batterierne i, før tiden udløber, skal du blot 
udtage batterierne og starte registreringen på ny
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Placering af chip læser, enhed A:

For optimal udnyttelse skal chip læseren placeres:

• På en tør, ren og jævn overflade
• Så tæt på hoveddøren som muligt
• Lodret med splitten pegende nedad

Fjern beskyttelsestape og monter chip læseren på den ønskede placering.

OBS:
Er du i tvivl om chip læseren kan sidde ordentligt fast, kan du montere bagbeklædnin- 
gen til chip læseren med skruer. 

I så fald er det nemmere, hvis du monterer bagbeklædningen, før du tilslutter chip 
læseren til dit G4S Everhome alarmsystem.
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Aktivering af chip, enhed B:

Log dig ind på systemet med din G4S Everhome mobil applikation.

Klik på menu-ikonet og vælg ENHEDER.

En ny knap, TILFØJ ENHEDER, vises.

Klik på den og klik på CHIP, som vises i roll-down menuen.

Et nyt vindue dukker op. Klik på GENNEMSE for at vælge den person som 

chip’en skal knyttes til blandt de allerede registrerede brugere.

Marker den ønskede person og klik på VÆLG.

Et nyt vindue dukker op. Tilføj navn, f.eks. CHIP 1 ell. MOR.

Klik på START. Uret begynder nu at tælle ned
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Du har  nu 3 minutter til at holde chip'en op foran chip læseren.

Når chip'en registreres af systemet, stopper uret nedtællingen og aktiveringen af 
chip'en er afsluttet.

Chip'en er nu tilsluttet dit G4S Everhome alarmsystem.

Såfremt systemet ikke identificerer chip'en inden for den angivne tid, skal du klikke på 
Prøv igen knappen og starte forfra fra pkt. 2. 
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Brugervejledning til alarmchip-læser

 Hvad betyder symbolerne?

Fuld tilkobling
Tilkobler hele anlægget ved at trykke 
på knappen. (Hvis ’udendørs’ skal 
alarmchip’en samtidig holdes mod 
alarmchip-læseren, mens ikonet blinker rødt)

Zone 1 (solen)  
Tilkobler enheder indstillet til ’zone 1’ ved at 
trykke på knappen. (Hvis ’udendørs’ skal 
alarmchip’en samtidig holdes mod alarmchip-læseren
mens ikonet blinker rødt. For opsætning af zoner se 
manual til tilkobling af Zone 1 og Zone 2)

Zone 2 (månen) 
Tilkobler enheder indstillet til ’zone 2’ ved at trykke på knappen. (Hvis ’udendørs’ 
skal alarm-chip’en samtidig holdes mod alarmchip-læseren, mens ikonet blinker 
rødt. For opsætning af zoner se manual til tilkobling af Zone 1 og Zone 2)

SOS 
Sender SOS signal til registrerede brugere af systemet

Ringeklokke 
Ringeklokke-funktion kræver ’udendørs’ opsætning og aktivering af funktionen 
’ringeklokke’.  Det gør du under ’detaljer’ på alarmchip-læseren i ’enheder’ på mit.
g4severhome.dk
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Sådan frakobler du alarmen
Uanset om din alarm er fuldt tilkoblet - eller zone-tilkoblet - frakobler du ved at holde 
alarmchip'en op mod læseren, så ringen omkring ikonerne lyser kortvarigt grønt.
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Chip læseren aktiveres via en personlig alarm-chip (op til 8 alarm-chips pr. chip læser – 
alarmchips kræver ikke batteri.)

Alarmchip-læseren er monteret med ”sabotage-alarm”, som giver dig en alarm, hvis 
alarmchip-læseren tages ned ad væggen.

OBS:  
Ved alle typer af tilkobling giver alarmchip-læseren en nedtællingslyd, inden den akti-
verer alarmen. 
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