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FYRSTU SKREFIN
Best er að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum skref fyrir skref og hafa lokið því ferli áður en 
tæknimaður Securitas kemur til að setja kerfið upp. Fyrst skráir þú þig inn á netinu og 
ferð í gegnum Get started leiðbeiningar. Því næst sækir þú Heimavörn+ appið og kveikir á 
tilkynningum. Gangi þér vel.

1  INNSKRÁNING

 Skráðu þig inn með því að opna póstinn frá Securitas sem merktur er „Velkomin(n) á 
Securitas Iceland!“

HTTPS://WWW.ALARM.COM/LOGIN

 Ýttu þar á Get started og farðu í gegnum kynningu á heimasíðunni.

 Að því búnu getur þú stýrt og fylgst með kerfinu þínu á vefnum.

2  TILKYNNINGAR (NOTIFICATIONS)

 

Til þess að geta fengið tilkynningar í síma þarf að vera búið að virkja einn síma (sjá 
liðinn Snjallsími 5).

 Þú getur fengið tilkynningar í rauntíma (tölvupóst eða skjátilkynningar) þegar kerfið 
bregst við, til dæmis ef skynjari fer í gang, ef gleymist að setja kerfið á vörð eða ef dyr 
eru skildar eftir opnar. Einnig er hægt að vinna með tilkynningar í Alarm.com appinu.

NOTIFICATIONS > + NEW NOTIFICATION > SELECT DEFAULT OR CUSTOMIZE YOUR 
OWN > + ADD RECIPIENT > SAVE NOTIFICATION



3  VIRKJAÐU SVÆÐISSKIPANIR (GEO-SERVICES)

 

Til þess að geta virkjað svæðisskipanir þarf að vera búið að virkja landþjónustu í að 
lágmarki einum síma (sjá liðinn Snjallsími 6).

 Skilgreindu svæði í kring um heimilið þar sem sjálfvirkar skipanir og stillingar 
eru ræstar þegar þú kemur eða ferð. Svæðisskipanir nota staðsetningu símans 
þíns til að greina þegar þú ferð að heiman eða nálgast heimilið. Þú þarft að virkja 
staðsetningarþjónustuna í appinu áður en þú býrð til svæðisskipanir á heimasíðunni.

SETTINGS > GEO-SERVICES > + ADD A FENCE  
> POSITION THE PIN TO THE DESIRED AREA

Á VEF ALARM.COM

1  BÚÐU TIL KÓÐA FYRIR NOTENDUR

 Búðu til notendakóða fyrir fjölskyldumeðlimi, vini eða hvern þann sem á að geta sett 
kerfið þitt á vörð eða tekið það af verði.

NOTENDUR > BÆTA VIÐ NOTANDA

 Þú getur virkjað mismunandi aðgangsheimildir fyrir hvern notanda – tímabundið eða 
varanlega – að völdum aðgangshlutum (öryggiskerfi, læsingar o.s.frv.) miðað við 
tilteknar dagsetningar eða ákveðið tímabil.

USERS > ACTIONS > ADD TEMPORARY USER



2  BÚÐU TIL AÐGANG AÐ HEIMASÍÐU OG APPI

 Búðu til aðgang fyrir fjölskyldumeðlimi, vini eða hvern þann sem á að geta skráð sig inn 
á heimasíðu eða app til þess að stjórna kerfinu eða skoða það.

USERS > MANAGE LOGINS > ADD A LOGIN

 Þú þarft að skrá netfang viðkomandi, notandanafn og tungumál. Hægt er að gefa 
viðkomandi fulla stjórn á kerfinu eða aðeins heimild til að sjá stöðu þess. Eftir að 
aðgangsheimild hefur verið valin þarf að velja „Save“. Við það fær viðkomandi tölvupóst 
með tímabundnu aðgangsorði sem hann svo notar við fyrstu innskráningu.

SNJALLSÍMI

1  UPPFÆRA SÍMA

 

Fyrir Android þarf að passa að stýrikerfið sé 1.6 eða nýrra

 Fyrir Apple þarf að passa að stýrikerfið sé iOS 9.0 eða nýrra

2  SÆKTU APPIÐ

 Þú getur sótt appið fyrir snjallsíma og spjaldtölvur á Google Play Store og Apple App 
Store án endurgjalds.

 Einnig er hægt að stjórna og fylgjast með öryggiskerfinu í Apple úrinu, Apple TV, 
Amazon Fire TV, Amazon Echo og Google Home.

3  SLÖKKVA Á RAFHLÖÐUSPARNAÐI FYRIR APP (ANDROID)

 Til þess að missa ekki af tilkynningum þarf að gæta þess að síminn svæfi ekki forritið. 
Ef það gerist hindrar síminn það að tilkynningar séu sýnilegar. Hægt er að gefa appinu 
undanþágu frá svæfingu:

STILLINGAR > VIÐHALD TÆKIS > RAFHLAÐA > ÓVÖKTUÐ FORRIT 
> BÆTA VIÐ FORRITUM > VELJA ALARM.COM > LOKIÐ



4  KYNNTU ÞÉR STJÓRNBORÐIÐ

 Með einföldu stjórnborði hefur þú heimiliskerfið í hendi þér. Þar setur þú öryggiskerfið 
á vörð og tekur það af verði, stýrir snjalltengjum og öðrum búnaði hvaðan sem er með 
appinu í símanum.

5  VIRKJAÐU TILKYNNINGAR (NOTIFICATIONS)

Smelltu á Notifications til að fá skjáskilaboð og tilkynningar í tölvupósti. Þú getur breytt 
og stýrt birtingu skilaboða hvenær sem er.

Tilkynning um að kerfið hafi ekki verið sett á vörð birtist til að minna þig á að virkja kerfið 
ef þú ert ekki heima:

OPNA ÞARF HLIÐAR VALMYND  
> VELJA ÞARF NOTIFICATIONS

Ýta þarf á takkann Push Notifications og hann verður blár.



6  VIRKJAÐU SVÆÐISSKIPANIR (GEO-SERVICES)

 Með svæðisskipunum getur þú skilgreint sjálfvirkar aðgerðir og tilkynningar sem taka 
mið af staðsetningu símans. Þannig færðu t.d. sjálfvirka tilkynningu ef síminn þinn fer 
tiltekna fjarlægð frá heimilinu án þess að öryggiskerfið hafi verið virkjað.

GEO-SERVICES > TOGGLE TO ON

7  LÆSTU APPI MEÐ PINNI OG FINGRAFARI

 Til þess að virkja fingrafar eða Face ID þarf það að vera virkt í símanum.

 Til þess að virkja það í appi þarf að opna appið.

OPNA ÞARF HLIÐARVALMYND > SETTINGS 
> PASSCODE & FINGERPRINT > FINGERPRINT

 Þú ert beðin(n) um að búa til 4 tölustafa kóða sem þú slærð inn tvisvar sinnum og eftir 
það er fingrafarið/Face ID virkt

 ATH. Ef þú hefur skráð þig inn í appið þannig að þú haldist inni þarftu að skrá þig úr 
appinu og skrá þig aftur inn í það án þess að haka við „halda mér innskráðum“ og 
endurtaka aðgerðina hér að ofan.



 HVERNIG Á AÐ SKIPTA UM AÐGANGSORÐ
SETTINGS> LOGIN INFORMATION> PASSWORD

 HVERNIG Á AÐ SKIPTA UM NOTANDANAFN
SETTINGS> LOGIN INFORMATION> LOGIN NAME

 HVERNIG Á AÐ SKIPTA UM TÖLVUPÓSTFANG
SETTINGS> LOGIN INFORMATION> EMAIL ADDRESS

 HVERNIG Á AÐ BREYTA NÖFNUM Á SKYNJURUM
SETTINGS> DEVICES > DEVICES

 SAMEINAÐU AÐGANGA
SETTINGS> LOGIN INFORMATION> MULTI-SYSTEM ACCESS

 ALGENGAR SPURNINGAR OG SVÖR
ANSWERS.ALARM.COM/LOGIN

Nánari upplýsingar eru á vefsíðunum answers.alarm.com og heimavorn.is

Þjónustuver sími 580 7000

Stjórnstöð Securitas sími 533 5533



gæslubílar á ferðinni um land allt hverju 
sinni tryggja hratt og öruggt viðbragð. 
Hreyfanlegt net viðbragðsafls bregst 
við boðum frá einstaklingum, heimilum 
og fyrirtækjum á skjótan og öruggan 
máta.

18

fulltrúar Securitas sinna öryggismálum, 
sérfræðingar í öryggislausnum, 
snjallkerfum og upplýsingatækni sem 
tryggja öryggiskröfur viðskiptavina.

550

Sími 580 7000 | www.securitas.is

Í FORYSTU SÍÐAN 1979

Securitas hefur frá upphafi verið 
brautryðjandi í öryggisþjónustu og 
fyrirbyggjandi eftirliti á Íslandi.

Öflug stjórnstöð hefur umsjón með 
mannaðri gæslu, fjargæslu og yfir 
100 öryggis- og þjónustu bílum á 
vettvangi.

Ríflega 550 starfsmenn standa vörð 
um öryggi yfir 20.000 einstaklinga, 
heimila og fyrirtækja af öllum 
stærðum og gerðum – allan 
sólarhringinn, alla daga ársins.

REYKJAVÍK
Skeifunni 8
108 Reykjavík
Sími 580 7000

REYKJANES
Iðavöllum 13
230 Reykjanesbær
Sími 580 7200

AKUREYRI
Tryggvabraut 10
600 Akureyri
Sími 460 6262

AUSTURLAND
Strandgötu 18
735 Eskifjörður
Sími 580 7230

SUÐURLAND
Austurvegi 10
800 Selfoss
Sími 580 7003

MÖNNUÐ GÆSLUVERKEFNI
Staðbundin – gæsla á verkstað
Farandgæsla – eftirlitsferðir
Fjargæsla
Verðmætaflutningar
Frágangseftirlit
Rýrnunareftirlit

FYRIRTÆKI OG STOFNANIR
Firmavörn+
Myndeftirlit og myndavélar
Aðgangsstýrikerfi
Innbrotakerfi
Brunaviðvörunarkerfi
Slökkvikerfi
Vöruvernd
Aðgangshlið
Slökkvitækjaþjónusta
Öryggisvörur
Námskeið
Öryggisúttektir

EINSTAKLINGAR OG HEIMILI
Heimavörn+
Myndeftirlit fyrir heimili
Sumarhúsavörn+
Öryggishnappur
Öryggisvörur

einstaklingar með öryggishnapp 
Securitas. 

3.000

fyrirtæki í vöktun.
8.000

14.000
heimili í vöktun alla daga allan ársins hring.


