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Registrering af modem- og  kundeforhold på www.avara.no for Mekaniker 

Når en Avara-alarmpakke, der indeholder et modem, er installeret, skal den registreres på www.avara.no. 
Alarmpakker uden modemer skal ikke registreres.  

Når du tilslutter en Avara-alarm med et modem, anbefales det at du først installerer modemmet og 
slutter det til strøm. Dette gør det muligt for modemet å starte kommunikation med Avaras server, mens 
resten af installationen udføres. 

Få dit brugernavn og din adgangskode som montør 

1. Hvis du ikke allerede har en brugerprofil som Montør på www.avara.no, bedes du kontakte os på 
post@avara.no eller mobil +47 997 47 868. Vi opretter dit brugernavn, som vil være din e-mail-
adresse. 

a. Når du har modtaget bekræftelse fra Avara, at du er blevet oprettet som montør, skal du 
indtaste www.avara.no for at oprette din egen adgangskode. Tryk på knappen Min side i 
øverste højre hjørne af skærmen, og dette vinduet vises:   
 

 
 

b. Tryk på "Glemt Passord?" nederst på billedet. 
c. Du vil nu se dette billede: 

 

 
 

d. Indtast din mailadresse, og tryk på "Nulstil" 
e. Du vil nu blive sendt et link til din e-mail for at oprette din egen adgangskode - følg 

vejledningen i e-mailen. 
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Modemregistrering og kundeoplysninger 

1. Gå til www.avara.no og vælg Min Side, og log på med din e-mail som montør og din valgte 
adgangskode. 

Du skal nu få adgang til siden Installasjoner nedenfor, hvor du kan registrere en ny installation. 

 

 
 

2. Sørg for, at du uploader alle data fra alarmen til kundens Min Side: 
a. Sørg for, at modemet har været tændt i et par minutter, før du fortsætter 
b. Tryk på pareknappen inde i hovedenheden for at synkronisere alle detektorer og sensorer 

til kundens Min Side 
 

 
 

 
3. Vælg Ny installation for at registrere en ny kunde, og du kan se billedet nedenfor. 

a. Indtast oplysninger i alle felter, og bemærk især, at du skal klikke på symbolet for enten 
Autocamper eller Campingvogn for at registrere den korrekte  køretøjstype.  

b. Angiv køretøjets mest detaljerede navn i feltet Navngiv køretøjet  (f.eks. Karman Davis 
590, mod 2022, Carado T459 Edition 15, mod 2022osv.) 

Sort parringsknap – den lyser 
under knappen efter at have 
blit trykket. Tryk igen for at 
afslutte, eller vent, indtil lyset 
slukker af sig selv. 

http://www.avara.no/
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c. Tryk på Send inn 
d. Nu er alarmsystemet registreret i Avaras portal, og kunden kan logge ind og udfylde de 

resterende nødvendige oplysninger.  
e. Som installatør har du ikke adgang til kundeoplysninger ud over det, du ser på billedet 

ovenfor. Dette er af hensyn til privatlivets fred og gældende GDPR-lovgivning.  
f. Det er en fordel, hvis du er til stede, når kunden henter sin autocamper eller campingvogn 

og guider kunden til at registrere data på "Min Side". Kunden kan også finde en vejledning 
på  www.avara.no under Brukerstøtte. 

g. Kunden får tilsendt en adgangskode ved at gå til "Login" og vælge "Glemt passord" - efter 
at du har indsendt den registrering, der er beskrevet her. 

h. Kunden kan derefter indtaste og kontrollere oplysningerne, tilføje oplysninger om 
alarmmeddelelsesadresser osv.  

i. Kunden skal også angive betalingsoplysninger for sit nuværende abonnement 
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Tilføjelser til installation af fugtsensorer  
(gælder for Avara Moist og Avara Premium) 
 
Når du installerer fugtsensorer i kundens autocamper eller campingvogn, er det afgørende, at du 
indtaster den nøjagtige placering af hver fugtsensor. Du kan bruge det formular, der kom i alarmboksen, 
til at nedskrive placeringen og det individuelle id på hver fugtsensor, når du installerer. 
 
Fugtsensorerne i boksen er allerede parret med modemet, og du skal finde alle disse på registreringssiden 
som vist nedenfor. Eventuelle yderligere fugtsensorer, som du har installeret, skal være manuelt parret 
med modemmet, og disse kan også findes nedenfor, hvis parringen er udført korrekt. 
 
Følgende tekst er eksempler på, hvordan teksten kan være. 
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I det tilfælde at  registreringen på portalen er forkert - tjek https://www.avara.no/brukerstotte/ og se om 
du finder den fejlsituation, der er beskrevet i FAQ under enten "Fysiske enheder" eller "Brug Min Side".     

Hvis du ikke kan løse dit problem, skal du kontakte Avara support på telefonnummeret fundet på 
www.avara.no 

Alternativt kan du kontakte os på post@avara.no 
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