
 

Solar Security  

Solar Plus Ajax Security Hub  

Quick Start Guide  

  
  

  
  



Solar Security  

  

Lycka till med din nya Solar  

Plus Ajax Security Hub  

Välkommen till hjärnan i ditt nya Solar Plus alarmsystem. Security Hub’ens 
trådlösa två-vägs Jeweller-teknologi gör, att trådlösa enheter säkert kan 
hanteras med ett avstånd på upp till 2.000 meter (fri sikt) från Security Hub’en. 
Ditt Solar Plus larmsystem kan nu ge trygghet och säkerhet för din familj, ditt 
hem och dina värdesaker – och skicka larm direkt till din smartphone och/eller 
till en larmcentral (tillval).  

Systemets alla delar är tillverkade av högkvalitativa komponenter i bästa 
kvalitet – och är designat till att passa diskret in i moderna hem. Solar Plus 
alarmsystem är professionell säkerhet i modern design.  

Följ instruktionerna i denna Quick Guide – och du har installerat och 
programmerat ditt Solar Plus Ajax alarmsystem med alla de tillhörande enheter 
på under 1 timma.  

Tryck och vrid på Security Hub’ens baksida, så monteringsplattan kan 
separeras.   

  
Under monteringsplattan finns anslutningar för 230 VAC och Ethernet samt  

en SIM-kortplats.  
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Huben 
överför data via 

Ethernet 
och/eller 

GPRS (GSM) för att  
  

kommunicera med din smartphone och/eller inbrottscentral. Du kan fritt  
välja att bara använda den ena kommunikationsvägen eller bägge. (Ethernet 
är alltid primär kommunikationskanal, om båda är anslutna). Skall Security  
Hub’en använda GPRS/GSM, skall ett micro-SIM-kort installeras i SIM-

kortplatsen.   

 Glöm ej att ta bort fuktion för PIN-kod.   
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Anslut 230 VAC kabeln till Security Hub’en samt till ett eluttag.   
Tryck på power-knappen och håll den inne i ca. 2 sekunder tills  Ajax- 

loggan lyser rött.  
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Anslut Ethernet-kabeln till Security Hub’en  
och till din router  
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Kontrollera att Security Hub’en är i önskad 
status (grön eller vit).    
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Montera Security Hub’ens bakdel med anpassat avstånd till routern 
(kabellängd) vid användade av Ethernet-anslutning.  
Vv notera, att Security Hub’en har den optimala räckvidden, om den inte 

monteras i omedelbar närhet av större metalldelar.  
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enkelt hitta app’en.  

När app’en är installerad, kommer en steg-för-steg guide hjälpa dig 
igenom registrering och uppsättning av din Solar Plus Ajax Security Hub 
och tillbehör.  

  

     

Installera Ajax app’en på din smartphone (och/eller tablet). App’en finns till  
iOS- och Android-operativsystem. Scanna QR-koden (nedan) för att  
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  Supported from iOS 7.1  Supported from Android 4.1  

Vi har ett stort fokus på att du blir nöjd med din anläggning, Solar Plus Ajax  
Security Hub. Om du stöter på problem, gör vi vårt yttersta för att lösa dem. Du 
har två års garanti på alla dina Solar Plus Ajax produkter. Solar Sverige AB 
generella sälj- och leveransbestämmelser. Kontakta din Solar Plus Ajax 
installatör, om du – mot förmodan – skulle få behov för att nyttja garantin.  

 .    

  

Problem  Lösning  

Security Hub’en är ansluten till en router,  
men ingen nätverksförbindelse.  

Kontrollera routerns inställningar. Routern 
bör ha DHCP aktiverat.  

Security Hub’en är ansluten till nätverket,  
men app’en säger att Security Hub’en är 
offline.  

Tryck på power-knappen bak på Security 
Hub’en och håll den inne i 2 sekunder tills 
ljuset i Ajax loggan slocknar.  

Detektorerna fungerar inte. LED lyser inte.  Detektorerna fungerar som de skall  
LED  lyser bara när systemet är tillkopplat  

Vilken typ av SIM-kort fungerer i  Solar Plus 
Ajax Security Hub’en?  

Alla micro-SIM-kort som stödjer GPRS/GSM 
fungerar. Glöm ej, att PIN-koden skall vara 
deaktiveret.  
OBS! SIM-korts –leverantör måste stödja 
GPRS.  

Hur säkerställer jag att jag inte går miste 
om någon form av larmmeddelande från 
Solar Plus  Ajax alarmsystem?  

Vi rekommenderar att ni aktiverar SMSlarm.  

Hur sätter jag Security Hub’en       Öppna app’en, leta upp din Security Hub  
att skicka SMS-larmer?     i Inställningar. Under ”Användare” väljs de 

användare, som skall få SMS-larm. Under 
inställningar for den användaren aktiverar 
du de relevanta SMS-larmen. 
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Vad är den bästa placeringen för mina 
detektorer??  

Använd Detektor-testen. Denna startas från 
menyn ”Hub inställningar”  

Kan jag installera Solar Plus Ajax Security   Ja. Under förutsättning att detektor-testen 
Hub’en liggandes? Ex. på ett bord?  visar tillräcklig radiosignalstyrka.  

Glöm ej att montera fast Security Hub’ens 
bakplatta..  

Problem  Lösning  

Skall jag konfigurera port forwarding på min 
router?  

Nej, Solar Plus Ajax Security Hub’en  
fungerar som den skall utan port forwarding.  

  

Är det möjligt att begränsa en viss 
användares rättigheter i systemet?  

Ja. Administratoren kan administrera de 
övriga användarnas rättigheter. Det är  
möjligt att upprätta användare som bara tar 
emot larm från systemet.  

Hur upprättas en användare som kan 
använda och/eller overvaka Solar Plus  
Ajax alarmsystem?  

Upprätta ett nytt användarkontokonto. Välj 
användare  i inställningar Välj att skicka 
inbjudan  

Hur sätts partial-arming upp i systemet?  Upprätta en sektion för delvis larmning i 
Security Hub’en, tillåt deltillkoppling och 
installera de önskade detektorer i denna 
funktion.  

Vad betyder: Security Hub’en kan inte 
utföra denna handling för stunden?  

Security Hub’ens firmware uppdateras 
(automatisk). Vänta 5 minuter och försök 
igen.  

Hur nollställs Solar Plus Ajax    Tryck på Security Hub’ens powerknapp – och   
Security Hub’en till fabriksinställning?  

Tekniske specifikationer:  

håll ned denna i ca. 30 sekunder. Ljuset i  
Ajax-loggan kommer slockna och börja att 
blinka rött när fabriksinställningen är utförd.  

Färg:  Svart eller vit  

Dimensioner (b × h × d):  163 × 163 × 36 mm  

Vikt:  320 g  

Strömförsörjning:  110 til 250 VAC  

Radiosignalstyrka:  25 mW  
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Temperaturområde:  Fra 0°C til +50°C  

Kommunikation, extern:  GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz) Ethernet  

Kommunikation, detektorer:  Jeweller, 2-vägs, 868 MHz  

Räckvidd, detektorer:  OUpp till 2.000 meter vid fri sikt  

 Indbyggd batteri-backup:  Li-Ion, 2 Ah – upp till 10 timmars backup-tid  
  

  

Apps:  iOS ver. 7.1 eller senare Android 
ver. 4.1 eller senare  

Antal användare:  Max. 10  

Antal detektorer:  Max. 100  
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