Lägga till kontaktperson

I händelse av larm kontaktar Securitas larmcentral de kontaktpersoner som du
angivit. Det är möjligt att ha upp till fyra kontaktpersoner.
För att lägga till en kontaktperson som är behörig mot larmcentralen måste du först
lägga till personen till din vännerlista.
1. Klicka på Vänner längst upp till höger för att se samtliga vänner.

I menyn Vänner kan du se alla vänner som är registrerade. Genom att klicka på
namnet får du upp all information om personen och kan också redigera denna.
2. För att lägga till en ny vän, klicka på Lägg till ny vän.

3. Fyll i alla fält med din väns kontaktinformation och klicka på Spara.
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OBS! Den nya vännen läggs till på listan men är ännu inte behörig
kontaktperson. Listan Vänner är till för att du ska slippa lägga in dina nära och kära
varje gång du skall byta eller lägga till/ta bort dem som kontaktpersoner.
4. För att lägga till personen som behörig kontaktperson, klicka på länken Hemsida i
toppmenyn och sedan på Min Säkerhet.

5. Klicka på Kontakter och därefter på Lägg till ny kontakt.
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6. Markera i kryssrutan vilken kontakt/vän som skall läggas till som behörig
kontaktperson och klicka på Lägg till.
OBS! Den pinkod som personen använder för att slå på/av larmet, är samma
pinkod som han/hon använder för att identifiera sig mot larmcentralen.
•
•
•

För att flytta upp personen i kontaktlistan, klicka på pil upp.
För att ta bort personen från listan, klicka på krysset.
För att aktivera e-post/SMS, markera kryssrutan till höger om personens
namn. En markering i kryssrutan innebär att personen kommer att få e-post
och SMS vid alla larmhändelser. Vi rekommenderar att minst en
kontaktperson har denna ruta markerad då larm som till exempel batterifel,
strömavbrott och andra tekniska larm enbart meddelas dig som kund på detta
vis.

