
1. Installera centralenheten 

3. Ladda ner Kotivartija-appen

2. Registrera ditt Kotivartija-system 

Placera batteriet 
i facket.

Koppla den till din egna 
internetrouter med en 

nätkabel. (Wi-Fi basstation) 

Underteckna servicekontraktet 
elektroniskt med hjälp av bank-ID.

Registrera ditt Kotivarija-system 
genom att ange dina uppgifter och 
det åttasiffriga serienumret längst 

ned på centralenheten. (S / N)

Gå till hemsidan
www.kotivartija.fi/rekisterointi

Med Kotivartija app kan du övervaka och 
styra systemet överallt. 
 
Hemvakten kan laddas ner som en iOS- 
eller Android-app i AppStore eller Google 
Play App Store.   
 
Första gången appen används är 
PIN-koden 1234. 
 
Du kan ändra din PIN-kod från 
programinställningarna.

Huvudmenyn

Genvägar

Skyddsstatus

Säkerhetsvalsknappar

Meddelandecenter 

Slå på strömmen genom 
att koppla strömsladden 

till växelström.

LED-lampan på enhetens 
framsida lyser grönt när 

centralenheten är anslutet till 
Kotivartija-servern.
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Snabbinstruktion för installation av Kotivartija



4. Installera utrustningen

Installera rörelsedetektorn

Installera dörr / fönstersensor

Installera läckagedetektor

Placering:

Välj placering för detektorn med hänsyn 
till följande rekommendationer:

Ta bort enhetens 
bakstycke.

Öppna sensorn och 
sätt i batteriet. 

Ta bort sändarens lock.

•  Installationshöjd 2,1 m – 2,3 m. 

•  Ren, torr och jämn vägg eller 
    hörn.  

•  nte i direkt solljus eller stark 
    ljuskälla. 
 
•  Effektivt siktområde på 6 meter.Sätt i batterierna.

Ta bort skyddstejpen.

Sätt i batteriet.

Ta bort tejpskydden 
för installation.   

 
A. Vid installation i hörn 

B. Vid installation på jämn vägg

Tryck bakstycket mot 
väggen eller hörnet. 

Tryck fast enheten i det 
fastsatta bakstycket.

Placera sensorns enheter 
så att den mindre enheten 

är ansluten till dörren / 
fönstret och större till 

ramen.

Ta bort skyddstejpen 
från båda delarna.

Placera prickarna på 
enheterna på samma nivå 

mot varandra.

Tryck fast detektorn 
på golvet.

LED-indikator visar 
sensorfunktion 

(grön / röd)

Tryck fast sändaren på en 
närliggande vägg eller på 

möblemang

Detaljerade instruktioner för användning av enheterna och applikationen www.kotivartija.fi/ohjeet
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• Välj placering där risk för läckage 
är som störst och där det skulle 
orsaka mest problem, så som nära en 
tvättmaskin eller diskmaskin. 

• Jämn vertikal yta för sändaren.  

• Jämn horisontell yta för 
läckagedetektorn. 

Sändare

Läckagedetektor


