
SMARTALARM QUICK GUIDE



Din nye SMARTalarm er nu installeret og koblet til Danmarks 
største beredskab. Når du slår alarmen til, holder vi øje med 
din bolig, og er klar til at hjælpe dig - døgnet rundt, året rundt. 

Med denne quick guide hjælper vi dig hurtigt i gang. Du kan 
også se hjælpevideoer og hente brugervejledninger under  
kundeservice på www.g4s.dk.

TILLYKKE 
MED DIN NYE  
SMARTALARM!



START MED AT  
DOWNLOADE  

APPEN

Download din ’G4S SMARTalarm’ app i Google Play eller App Store. 
Her kan du også se minimumskrav til dit styresystem.

Start med at logge ind i appen med den e-mail og det password, du 
har fået af vores montør. Vi anbefaler, at du hurtigt ændrer det til et 
personligt password. 

Appen indeholder alt, du skal bruge for at betjene din SMART alarm. 
Hvis du har SMARTalarm på mere end én adresse, kan du betjene dem 
i samme app. 



STARTSIDEN

Hovedmenu 
Indstillinger, brugere,  
vejledninger m.m.  
  – se næste side.

Alarmstatus 
Viser alarmens tilstand.

Betjening  
Slå alarmen til og fra. 
Vælg den tilkobling 
du ønsker. 

Dag- og nat-tilkobling  
aktiverer de dele, som  
montøren har indstillet.

Din alarm
Har du fx også alarm i 
sommerhuset, oprettet 
på samme e-mail, kan du 
betjene den her. 

Systeminformation 
Beskeder ved alarmer,  
advarsler, fejl m.m. 

Standardtemperatur 
Enheder måler temperatur 
i boligen.

Genveje
• Smarthome enheder
• Favoritter (genveje)
• Video (se video)

BETJENING VIA APP



HOVEDMENU

Enheder 
Få overblik over  
alle dine SMARTalarm 
enheder.

Historik
Se hvornår alarmen er 
slået til og fra m.m.

Indstillinger
Skift indstillinger  
– fx 4-cifret pinkode til 
login på appen.

SMARTregler
Lav dine egne regler for 
smarthome enheder, fx at 
elapparater og lys slukkes 
automatisk, når alarmen 
bliver slået til. 

Brugere
• Tilføj og fjern brugere
• Ret navn, e-mail og mobilnr.
• Nyt password til login 
• Notifikation (under bruger)

Log ud
Log ud af appen.



BETJENING VIA ALARMCHIP-LÆSER

Slå nat-tilkobling til
Tilkobler alle enheder, 
som er indstillet til ’nat’.

SOS (tilkaldealarm)
Hold knappen inde i 
5 sekunder. Du bliver 
kontaktet af kontrolcen-
tralen.

Slå alarmen fra
• Med kode. Tast koden og hold alarmchippen mod centrum (klokke-ikonet). 
• Uden kode. Hold alarmchippen mod centrum (klokke-ikonet).   

Når alarmchip-læseren lyser grønt, er alarmen slået fra. Du kan fjerne koden på din(e) 
alarmchip under ’enheder’. 

Slå alarmen til
Tilkobler alle  
anlæggets enheder.

Slå dag-tilkobling til
Tilkobler alle enheder, 
som er indstillet til ’dag’.

Bemærk

• Du kan ’tvinge’ alarmen til at blive slået til, ved at holde hængelåsen inde i 5 sekunder.

• Har der været alarm, blinker læseren rødt og bipper tre gange. Du skal ikke gøre noget.  

Statusknap
Se næste side



Statusknap
Når du trykker på status knappen, viser LED-lyset den nuværende status på  
systemet ved at lyse sammen med den pågældende knap – fx ’Slå alarmen til’: 

Hvis LED-lyset blinker, efter du har trykket på en af de andre knapper, skal fjern-
betjeningen have nyt batteri. Du kan i øvrigt altid se status på batteri under ’Enheder’.

SOS (tilkaldealarm)
Hold knapperne inde i 5 
sekunder. Du bliver kon-
taktet af kontrolcentalen.

BETJENING VIA FJERNBETJENING

Slå alarmen til 
Tilkobler alle enheder. 
Knappen lyser rødt ved 
aktivering.

Slå dag-tilkobling til
Tilkobler alle enheder, 
som er indstillet til ’dag’. 
Knappen lyser rødt ved 
aktivering.

Slå nat-tilkobling til 
Tilkobler alle enheder, som 
er indstillet til ’nat’.  
Knappen lyser rødt ved 
aktivering.

Slå alarmen fra
Frakobler alle enheder. 
Knappen lyser rødt ved 
frakobling.



Anlægsnummer:

Nyttige telefonnumre: Kontrolcentral: 

70 33 44 55
Kundeservice: 

70 33 00 40

Under kundeservice på vores hjemmeside www.g4s.dk finder du: 

• Hjælpevideoer til SMARTalarmen
• Flere brugervejledninger som fx ’Sådan skifter du batterier’ 
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ØNSKER DU MERE INFORMATION?

Husk, at du kan bestille batterier til alarmen, Arlo videoovervågning, 
DNA-mærkning, anti-tyveri-tasker og mere på www.g4sshoppen.dk. 


