
Grundinstruktioner för installation av AJAX Brand & Inbrottslarm 
STEG FÖR STEG 

STEG 1 - Hur du registrerar AJAX larmet och installerar HUB/NAV 

1. Ladda ner appen Ajax System (Ej Pro) och registrera konto – finns
för iOS och Android. (OBS: glöm inte att skriva ner lösenordet ifall du glömmer det)

2. Ta bort bakplattan på HUB. Anslut HUB till 220 V och till bredbandet via ledig
ingång i router med medföljande nätverkskabel eller med egen nätverkskabel.

3. Lägg till centralenheten (HUB) genom att följa anvisningarna i appen. Skanna QR-
koden på hubben – tryck på knappen på HUB (baksidan) i ca 3–4 sekunder.
Hubben är uppkopplad när den lyser grön.

4. Skapa rum, i appen, där larmkomponenter ska monteras. Ta en bild om du vill.
5. Addera alla larmkomponenterna genom att följa anvisningarna i appen. Skanna

QR-kod och tryck på enhetens knapp. Upprepa detta med alla larmkomponenter.
(OBS: Skriv gärna på kartongen i vilket rum som du ska montera larmenheten).

6. Har du ett Netmore SIM kort; gå till steg 3, innan du skruvar fast hubben på vägg.
7. Placera/montera hubben/Navet, förslagsvis i närheten av ditt bredbandsuttag.

STEG 2 - Hur du monterar varje larmkomponent i systemet 

1. Använd skruvmejsel, syl, medföljande skruvar, borr och plugg, stege m m.
2. Montera dörrmagnetkontakter på dörrar (går även att montera på fönster). Bör

skruvas fast med skruvar.
3. Montera rörelsedetektorer och IR-kameror 200 – 250 cm högt. Försök täcka så

mycket av rummet som möjligt. Om du har husdjur tänk på att inte montera
rörelsedetektor/IR-kamera för nära där husdjur kan tänkas röra sig. Till exempel
nära en trappa eller bänk.

4. Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 centimeter
från vägg, andra föremål eller ventilationsöppningar.

5. Placera inomhussiren så att du hör den på natten.
6. Om du har en knappsats/manöverpanel, montera den i närhet till ingång.

STEG 3 (Om du har ett Netmore SIM kort M2M) 

Hur du konfigurerar Netmore SIM-kortet M2M som backup 

Om du har ett SIM M2M kort behöver du sätta i det i Hubben/Navet. SIM kort plats 1. Du 
behöver ställa in “APN” och aktivera Data Roaming i AJAX appen för att få ditt Netmore 
simkort att fungera (APN står på SIM kortet). 

Det gör du genom att gå in på hubbens inställningar (kugghjulet): 

1. [AJAX appen -> Enheter -> Hub -> Inställningar -> GSM -> SIM1/2]
2. Där fyller du i data.rewicom.net under APN.
3. Du behöver inte fylla i något under Användarnamn eller Lösenord.
4. Vid modeminställning ska Mobil och roaming vara påslaget.

När allt fungerar så har du inga röda varningar under enheten hubben i Ajax-appen, dvs 
“GSM Signalstyrka” och “Mobil” är bägge blå. 

Länk till AJAX Systems hemsida med instruktioner och tips: 

https://support.ajax.systems/en/setting-demo-tips/ 

https://apps.apple.com/us/app/ajax-security-system/id1063166247
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajaxsystems&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajaxsystems&hl=en
https://support.ajax.systems/en/setting-demo-tips/


Tips innan installation av AJAX Brand & Inbrottslarm 

Du behöver ha bredband uppkopplat och en 
ledig port i din Reuter. 

Tips: Ha gärna en längre, typ 10 meters Cat5 
nätverkskabel. Det blir lättare att sitta vid 
exemelvis köksbordet och lägga till 
centralenhet/HUB i Ajax appen 

Plocka gärna upp alla komponenter på ett 
bord. 

Tips: Skriv på varje kartong var 
larmenheten ska monteras. Detta för att 
rätt larmenhet blir monterad i rätt rum på 
rätt plats. (Exempelvis Dörrmagnet 1 - 
hallen). 

Du behöver även ha ström till HUB. Plocka bort bakplattan på HUB för att komma åt..
Tips: Bakplattan kan ibland sitta lite hårt fast. Tryck bakplattan nedåt med 
tummarna (mot det håll där sladdarna ska komma in).

Tips inför installation: se Larmkollen: https://www.larmkollen.se/hemlarm/ajax-systems/ 

https://www.larmkollen.se/hemlarm/ajax-systems/



