
220117 Registrering av kundeforhold for sluttbruker DANSK DANSK  

BETA-versjon – sprogfejl kan forekomme   1 
 

 
Registrering af  kundeinformasjon for slutbruger på  www.avara.no 

 
Når du har monteret din Avara alarm, og ønsker at registrere det på  www.avara.no og 
etablere et abonnement, følg denne beskrivelse. Du aktiverer også dit modem her. 

Hvis din alarm er blevet installeret af en forhandler, og forhandleren har indtastet dig som 
kunde med ditt eget brugernavn, skal du starte direkte på punkt 1a. 

1. Angiv www.avara.no og tryk på knappen Min Side, og så Registrer i øverste højre 
hjørne af skærmen for at registrere dig som kunde: 

 

 
 

Udfyld alle felterne, og noter adgangskoden på et sikkert sted. Gå til afsnit 3 nedenfor. 
 

a. Hvis din forhandler allerede har registreret dig som bruger, skal du selv hente 
en adgangskode for at logge ind på din egen "Min Side". Angiv www.avara.no,  
og vælg knappen Min side i det yderste højre hjørne af billedet. 
 

i. Klik på Glemt adgangskode? på billedet nedenfor 
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http://www.avara.no/
http://www.avara.no/
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ii. Du vil nu se dette billede: 

 
 

iii. Angiv det brugernavn (e-mailadresse), som sælgeren brugte til at 
registrere sig som bruger. Du vil nu blive sendt en e-mail med 
instruktion om hvordan du lager din egen adgangskode - følg 
instruktionerne i e-mailen for at vælge en ny adgangskode. 
 

2. Når du har valgt en ny adgangskode, vender du tilbage til vinduet vist ovenfor i afsnit 
1a, i 

a. Log ind med dit brugernavn og din adgangskode. 
b. Hvis du ser billedet som vist nedenfor i afsnit 3, skal du fortsætte fra afsnit 4 

(afhængigt af om modemet er registreret eller ej). 
c. Hvis du nu ser et billede som vist nedenfor i afsnit 7, skal du springe afsniterne 

3-6 over og fortsætte fra afsnit 7.   
 

3. Du vil nu se et nyt billede til at registrere detaljer om din autocamper eller 
campingvogn: 

 

 
 

4. Vælg "Tilføj nyt køretøj" (Legg til nytt kjøretøy) 
5. Du vil nu se denne afbildning for at registrere modemet: 
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6. Tryk på symbolet Autocamper eller Campingvogn for at registrere  køretøjstypen  
a. Angiv oplysninger om de åbne felter. NB – Angiv den mest komplette 

beskrivelse af din autocamper/campingvogn i marken for "Navn", f.eks. 
Karman Davis 590, Mod 2022 

b. Når du har udfyldt alle felter, skal du trykke på "Lagre/opdater".  Dataene vil 
nu blive sendt til Avaras portal, og der vil blive oprettet et køretøj, der er 
knyttet til din konto. 
 

7. Du vil nu se et nyt billede, der ser sådan ud (se bort fra bilnavne osv. – kun  eksempel):     
 

 

 

a. Vælg menuen Indstillinger  i øverste højre hjørne af vinduet for at registrere 
oplysninger om alarmen: 
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Du vil nu se et nyt billede, hvor du kan registrere yderligere 
oplysninger om din alarm, detektorer og 
notifikationsadresser.

 

8. Min konto: her udfylder du 
grundlæggende oplysninger om dig 
som bruger. Vær ekstra omhyggelig 
med at udfylde dit mobilnummer og 
din e-mailadresse under "Varsler". 
Disse er modtagere af alarmer fra 
systemet. 

Norge er valgt som standard land - 
vælg et af de andre lande ved at 
trykke på flagsymbolet foran 
mobilnummeret. BEMÆRK at der 
skal registreres et mobilnummer - 
ikke et fastnetnummer. 

Tryk på Oppdater for at 
lagre/opdatere de oplysninger, du 
har indtastet. 

Nulstil adgangskode: her kan du 
nulstille og vælge en ny 
adgangskode 

Abonnement: her betaler du for dit 
abonnement og kan se 
abonnementets udløbsdato. Vælg 
Oppdater betalingsinformasjon 
 

Enheder: Vælg dette for at redigere 
detaljerede oplysninger om din 
installation og detektorer. 

ola@nordmann.no 

Ola Nordmann 

ola@nordmann.no 

Den danske vej 6 
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...... 

 

 

  

9. Anordninger: 

Her ser du detaljer for din 
alarminstallation. 

Du kan frit omdøbe de enkelte 
enheder, hvis du ønsker det. 

Tryk på Rediger information og vælg 
den relevante alarmenhed. Indtast 
et nyt navn og vælg Lagre / Opdater 
nederst på siden for at opdatere og 
Gem / Opdater dine nye 
oplysninger. 

Vigtigt – hvis du har installeret 
fugtsensorer i din autocamper eller 
campingvogn (Avara Moist eller 
Avara Premium), er det vigtigt, at du 
indtaster den nøjagtige placering af 
den enkelte fugtsensor her, hvis din 
forhandler ikke har gjort det. Du 
skulle have modtaget disse 
oplysninger fra din forhandler, da 
fugtsensorerne blev installeret. 
Sådanne oplysninger er afgørende 
for, at du kan få god og relevant 
information om eventuel fugt, der 
opdages og varsles til dig. 

 

 

Camper 

John Smith - 
 

AA12345 

08-99999999 
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Dashboard – kort beskrivelse af funktioner (se også Komplet brugervejledning på 
www.avara.no for at få flere oplysninger) 

 

 

Se hele brugervejledningen på www.avara.no for at få flere oplysninger og altid opdaterede 
funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inneklima/Indeklima – viser 
temperatur og fugtighed målt av 
hovedenheden. 

Modem spenning/Spænding til 
modem – viser spænding inn på 
dit modem (er det samme som 
spændingen på bodelsbatteriet, 
hvis modemmet er tilsluttet 
direkte til dette batteri). 

Tyverialarm og Natalarm – her 
kan du tænde for alarmen og fra. 

Propan, Kullos og Røg – et grønt 
lys indikerer, at de er aktive, og at 
der ikke går alarm. Rød farve 
antyder, at alarmen går i gang. 

Fukt/Fugt (gælder hvis du har 
Avara Moist eller Avara Premium) 
- viser total fugt status (alle 
sensorer). 

Fugtighedssensor – viser detaljer 
for hver enkelt fugt sensor; relativ 
fugtighed og temperatur. 

John Smith 
AA12345 

http://www.avara.no/
http://www.avara.no/

