
1. Þú velur pakka 2. Við setjum öryggiskerfið upp 3. Þú stjórnar með appinu og við vöktum

Panta Snjallöryggi

Með Snjallöryggisappinu getur þú...

Gert öryggiskerfið 
virkt og óvirkt

Fylgst með hvort
hurðar séu opnar

Fylgst með 
hitastigi 

Fylgst með 
myndavélum

Fengið tilkynningu 
ef það er vatnsleki

Stjórnað lýsingu
með snjallperum

Stjórnað 
raftækjum

Möguleikarnir eru endalausir!

APPIÐ

Med G4S SMARTalarm har du selv adgang til dine kameradetektorer via din app. 
Det giver dig mulighed for selv at se live videostreaming fra dit hjem, men også 
at optage egne videosekvenser.

Dine videooptagelser gemmes på G4S' interne SMARTalarm-server i krypteret 
format. Det gør, at ingen andre (heller ikke G4S) kan se dine videooptagelser.

SMARTregler
En G4S SMARTalarm adskiller sig markant fra mange andre alarmer med 
smarthome-funktioner, fordi du kan oprette dine egne SMARTregler.

Grunnpakkinn

Stjórnstöð Hreyfiskynjari
með myndavél

Hreyfiskynjari Sírena Reykskynjari

Panta ráðgjöf eða uppsetningu á Snjallöryggi

SNJALLÖRYGGI

SNJALLÖRYGGI

Tengdu það við hvaða innstungu sem 
er á heimilinu og sú innstunga verður 
um leið snjallari.

Smart Switch 6 er snjalltengi sem gerir þér kleift að 
stjórna þráðlaust öllu því sem tengist við það. Þú getur 
gert það í gegnum snjallöryggisappið, fjarstýringu eða 
sjálfvirka tímaáætlun

SNJALLTENGI

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400  –  Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 – Nánar á oryggi.is

Tækjanotkun: Tímastýrðu 
öllum tækjum sem tengd
eru snjalltengi. Settu upp 
reglur sem segja til um 
hvenær kveikt megi vera 
á leikjatölvum og neti 
heimilisins.
 
Sjálfvirkni: Raftækin þurfa 
ekki alltaf að vera í gangi, 
Smart Switch 6 gerir þér 
kleift að slökkva og kveikja 
á tækjum í gegnum 
tímaáætlun sem þú velur.

Fullkomin fjarlægð: 
Þráðlaust þarf ekki að þýða 
verri tenging. Smart Switch 6 
getur tengst öðrum tækjum 
upp í 100 metra fjarlægð.
 
Tengdu og njóttu: Allir geta 
notað Smart Switch 6. Einfalt 
og gott.

Öryggi: Það er auðvelt að 
slökkva strax á tækjum 
sem hætta stafar af.
 
Verndar tækin: Innbyggt 
kerfi sem verndar 
rafmagnstæki.
 
Uppfært: Snjalltengið 
uppfærist með sífelldum 
nýjungum sem eru í þróun.
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