
 

Manual till uppdatering av Säkra APP 

Innan du börjar, se till att du har ditt Panel ID (panelserienummer) och din Masterkod/Kod 1 tillgänglig 

Masterkoden är den du använder för att Larma På/Av 

Panel ID hittar du i handlingarna du fick av oss vid installationen av ditt larm. Om du inte har tillgång till ditt 

Panel ID (6 tecken tex. 123A12), Mejla servicedesk@sakralarm.se med dina uppgifter, så skickar vi ditt Panel ID 

 

 

 

Ladda ner vår nya app från App Store eller Google Playbutiken.  
Sök på Säkra Larm. Den nya appen heter Säkra Larm och har vår logga. 

 

 

Scrolla tills slutet av texten, klicka i rutan till vänster om texten: Jag 
acceptera slutanvändareavtalet, klicka på texten Acceptera längs ner till 
höger. 

 

Upprepa samma sak igen. Scrolla tills slutet av texten, klicka i rutan till 
vänster om texten: Jag acceptera slutanvändareavtalet, klicka på texten 
Acceptera längs ner till höger. 
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Kontrollera att Serveradressen stämmer. Rätt serveradress är 
app.sakralarm.se 
Klicka på OK 
 

 

Börja med att klicka på texten Registrera dig. Kolla så att det är rätt 
serveradress app.sakralarm.se 
 

 

Ange din E-post och klicka på texten: REGISTRERA DIG. Det kommer att 
skickas en kod till denna e-postadress som skall användas vid 
registreringen så använd en E-post adress som du har tillgång till.  

 

Koden skickas till din E-postadress och kommer ifrån avsändare 
sakrafirst. Koden du ska ange står efter meningen Your access code: 
Har du inte fått koden, kontrollera din skräppost eller gör om 
registreringen av e-post. 



 

 

Ange koden du har fått i e-postmeddelandet. Har du inte fått koden, 
kontrollera din skräppost eller gör om registreringen av e-post. Var 
noggrann med stavningen. Tänk på att inte använda stora bokstäver i e-
postadressen.  
Klicka på ”FORTSÄTT” 
 

 

Hitta på ett eget lösenord och skriv det på översta raden, skriva samma 
lösenord på raden under. OBS lösenordet måste innehålla en stor 
bokstav, en siffra och ett specialtecken (tex: !%&) och får inte innehålla 
mellanslag. Till exempel: Sakralarm2021? Viktigt att du kommer ihåg 
detta lösenord. 
Klicka på ”FORTSÄTT” 

 

Panelnamn: Skriv det namn/ord för ditt larmsystem som du vill använda, 
till exempel ”Mitt larm” eller ”Fam Andersson”.  
Panel serienummer: Ska vara ditt Panel-id. Ska vara 6 tecken, om du har 
ett Panelid som tex100A01 så är det siffran noll inte bokstav O. Du fick 
detta tillsammans med övriga handlingar av vår installatör i samband 
med installationen. Meja servicedesk@sakralarm.se om du inte har ditt 
Panel ID (Panelserienummer)  
Master användarkod/Kod 1: Det är den koden du använder vid av och på 
larmning. Har du fler än 1 kod så är det Kodplats:1 i centralen. Är du 
fortfarande osäker så testa alla de koder du använder för på/av 
larmning.   
Klicka på ”Anslut”. 

 

Ange din kod igen. 
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Nu är du inloggad i vår nya app och du är numera huvudanvändare för 
ditt larmsystem.  
Är det fler som ska kunna använda appen måste du som 
huvudanvändare ge dem tillgång.  
Klicka på dom tre sträcken uppe till vänster bredvid ”Frånkoppling”. 

 

Klicka på: Användare. 

 

Har ni bara en kod som används i larmet ser det ut så här:  
 
Börja med att lägga till en ny kod.  
Klicka på: + LÄGG TILL 
Om man vill kan alla i familjen använda samma inlogg. (E-post och 
lösenord)   

 
 

 

Skriv in en ny 4 siffrig kod som den nya användaren vill ha.  
Klicka på ”SPARA” 



 

 

Har du lagt till fler koder till de som ska kunna använda appen eller om 
du har flera koder redan inlagt till ditt larm? Klicka på texten Användare 
2-3-4 för att ge dem tillgång till appen.  

 

Skriv namnet på personen som i detta fall står som användare 2.  
PIN-Kod: är koden som personen har valt eller vill ha (du kan ändra den 
här).   
Email: Till den som ska kunna använda appen. OBS du kan inte använda 
samma e-post på flera användare. 
Klicka på ”SPARA”  
Nu kommer personen att få ett mejl och kan därefter registrera sig med 
sin e-postadress i appen på samma vis som du gjorde. Om mejlet inte 
kommit fram kontrollera stavning och skräpposten. 

 


