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Användarmanual Hemlarm 

Följ nedan instruktioner för att använda ditt hemlarm. Tänk på att mindre skillnader 
mellan modell av hemlarm kan förekomma. För ytterligare information besök vår 
hemsida SvenskaAlarm.se 

 

Till- och frånkoppling av hemlarm 

När du använder din handsändare så räcker det att trycka på knappen med ett 
hänglås för att larma på, och knappen med ett öppet hänglås för att larma av. Ingen 
användarkod behövs. 

Slå på larmet: 

Handsändare tryck in  

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod 

När du slår på larmet så har du ungefär en halvminut på dig att lämna din bostad. 
Signalen från larmet ökar i takt vilket indikerar att tiden innan larmet aktiveras börjar 
gå mot sitt slut. 

 

Slå på skalskydd/hemmaläge: 

Handsändare tryck in:  

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod 

Skalskyddet används när du är hemma och vill ha larmat ifall någon bryter sig in. 

 

Stäng av larmet (även stänga av skalskydd/hemmaläge): 

Handsändaren tryck in  

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod 

Tryck din användarkod på knappsatsen eller stäng av larmet med handsändaren. 
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Ändra användarkod 

För att byta användarkod går du in i ANV. LÄGE  

1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen NÄSTA eller >> 
tills det står ANV.   LÄGE.  

2. Tryck den stora knappen OK. Skriv sedan in din befintliga fyrasiffriga användarkod. 
Nu visas PRIV.  RAPPORT.  

3. Tryck den stora knappen med symbolen NÄSTA eller >> tills det står ANGE 
KODER.  

Tryck den stora knappen till höger OK. Fyll i önskad användarkod och tryck OK. Du 
kan programmera upp till åtta olika koder. Tänk på att koden 0000 inte är giltig. 

För att komma ut från menyn tryck   

När OK AVSLUTA visas i rutan tryck OK 

 

 

Ändra telefonnummer som hemlarmet ringer upp 

För att byta telefonnummer går du in i ANV. LÄGE.  

1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen NÄSTA >> tills 
det står ANV. LÄGE  

2. Tryck den stora knappen OK. Skriv sedan in din befintliga fyrasiffriga användarkod. 
Nu visas PRIV. RAPPORT. 

3. Tryck den stora knappen OK. Välj sedan med den stora knappen med symbolen 
NÄSTA >> till TAL RAPPORT eller Rapport SMS Tel tryck OK. 

1:a är numret som larmet ringer upp först och 4:e det som rings upp sist. Tryck OK 
på det nummer du vill ändra. Skriv in det telefonnummer som önskas inklusive 
riktnummer (endast svenska nummer). 

4. Skriv in det telefonnummer som önskas. Tryck sedan den stora knappen till höger 
snabbt två gånger tills du hör en glad ton. 

För att komma ut från menyn tryck på  . 

När OK AVSLUTA visas i rutan tryck OK 


