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www.avara.no Kundregistrering för slutanvändare    

 

När du har monterat ditt Avara-larm och vill registrera det på www.avara.no och upprätta en 

prenumeration följer du den här beskrivningen. 

Om ditt larm har installerats av en återförsäljare och återförsäljaren har angett dig som kund 

med sitt eget användarnamn, börja direkt på avsnitt 1a. 

1. Ange www.avara.no och tryck på  knappen "Registrera"  i det övre högra hörnet av 

skärmen för att registrera dig som kund: 

 

 
 

Fyll i alla fält och anteckna lösenordet på ett säkert ställe. Gå till avsnitt 3 nedan. 

 

a. Om din återförsäljare redan har registrerat sig som användare måste du själv 

skaffa ett lösenord för att logga in på din egen "Min Sida". Ange www.avara.no 

och välj knappen Min Sida längst till höger i bilden. 

 

i. Klicka på Glömt lösenord?  i bilden nedan 

 
 

 

 

http://www.avara.no/
http://www.avara.no/
http://www.avara.no/
http://www.avara.no/
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ii. Du kommer nu att se den här bilden: 

 
 

iii. Ange användarnamnet (e-postadressen) som handlaren använde för 

att registrera sig som användare. Du kommer nu att få ett e-

postmeddelande som ber dig att ange ditt eget lösenord - följ 

instruktionerna i e-postmeddelandet för att välja ett nytt lösenord. 

 

2. När du har valt ett nytt lösenord återgår du till fönstret som visas ovan i avsnitt 1a,i 

a. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

b. Om du ser bilden enligt avsnitt 3 fortsätter du från avsnitt 3 (beroende på om 

modemet är registrerat eller inte).  

c. Om du nu ser en bild som visas nedan i avsnitt 7 hoppar du över avsnitt 3-6 

och fortsätter från avsnitt 7.   

 

3. Du kommer nu att se en ny bild för att skriva in detaljer om din husbil eller husvagn: 

 

 
 

4. Välj "Lägg till nytt fordon" 

5. Nu visas den här avbildningen för att registrera modemet: 

 

 
 



220314 Registrering av kundrelation slutbrukare - SVENSK     

3 

 

 

6. Tryck på symbolen husbil eller husvagn  för att registrera fordonstypen  

a. Ange information om de öppna fälten. Obs – ange den mest kompletta 

beskrivningen av din husbil/husvagn i fältet för "Namn", t.ex. "Namn".  Karman 

Davis 590, Mod 2022 

b. När du har fyllt i alla fält trycker du på Spara/Uppdatera.  Uppgifterna 

kommer nu att skickas till Avaras portal och ett fordon kommer att skapas och 

blir kopplat till ditt konto. 

 

7. Du kommer nu att se en ny bild som ser ut så här (ignorera bilnamn etc ):  

 

 

 

a. Välj menyn Inställningar  i fönstrets övre högra hörn för at registrera 

information om larmet: 
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Du kommer nu att se en ny bild där du kan skriva in ytter-

ligare information om ditt larm och aviseringsadresser: 

 

8. Mitt konto (Min konto):  fylla i 
grundläggande information om dig 
som användare. Var extra noga med 
att angä ditt Mobilnummer och din 
e-postadress under "Aviseringar". 
Dessa är mottagare av larm från 
systemet. 

Norge är förvalt som land – välj en 
av de andra länderna genomet att 
trycka på flaggsymbolen framför 
mobilnumret. OBSERVERA att ett 
mobilnummer måste registreras – 
inte fast telefonnummer.  

Tryck på Uppdatera för att 
spara/uppdatera informationen du 
har angett. 
 
Återställ lösenord (Nullstill 
passord): här kan du återställa och 
välja ett nytt lösenord om du vill 
ändra lösenordet. 
 
Prenumeration (Abonnement): här 
betalar du för din prenumeration 
och kan se prenumerationens 
utgångsdatum. OBS - denna funktion 
är inte aktiverad ännu - du får din 
egen e-post när funktionen är 
aktiverad. 
 
Enheter: Om du vill redigera 
information om installationen. 

ola@nordmann.no 

John Smith – Wikipedia 

ola@nordmann.no 

Danmark Väg 7 
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...... 

 

 

  

9. Anordningar(Enheter): 

Här kan du se information om din 

larminstallation.  

Du är fri att byta namn på de 

enskilda enheterna om du vill. 

Tryck på «Redigera information» 

och välj larmenhet. Ange ett nytt 

namn och välj Spara/Uppdatera 

längst ner på sidan för att uppdatera 

och Spara/Uppdatera din nya 

information. 

Viktig – oavsett om du har 

installerat fuktsensorer i din husbil 

eller husvagn (Avara Moist eller 

Avara Premium) är det viktigt att du 

anger den exakta platsen för den 

individuella fuktsensorn här, om din 

återförsäljare inte har gjort det. Du 

borde ha fått denna information 

från din återförsäljare när 

fuktsensorerna installerades. Sådan 

information är avgörande för att du 

ska få bra och relevant information 

om eventuell fukt som upptäcks. 

 

 

 

Husvagn 

John Smith – 

Wikipedia 

AA12345 

08-99999999 
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Dashbord – kort beskrivning av funktioner (se användarhandboken på www.avara.no för mer 

information) 

 

 

 

 

Se fullständig användarhandbok på www.avara.no för mer information och alltid uppdaterade 

funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inomhusklimat (Inneklima) – 

visar temperatur och luftfuktighet 

i huvudenheten. 

Modem spenning – visar spänning 

in på modemet (är samma som 

spänning på bodels-

/fritidsbatteriet om modemet är 

anslutet direkt till detta batteri). 

Inbrottslarm och Natt larm – här 

kan du slå på och av larmet 

Gasol, Kullos och Rök (Propan, 

Kullos og Røyk) – grönt ljus 

indikerar att enheterna är aktiva 

och inget larm går. Rött indikerar 

att larmet går. 

Fukt (om du har Avara Moist eller 

Avara Premium) – visar total 

fuktstatus (alla sensorer). 

Fuktsensor – visar detaljer per 

fuktsensor; relativ luftfuktighet 

och temperatur. 

Torsk  
SmithaA12345 

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

