HOUSEGARD NOTE - SNABBGUIDE
VAD ÄR HOUSEGARD NOTE?

Housegard Note är ett smart hem-system, konstruerat för att
övervaka ditt hem från distans.

1

LADDA NER APP FÖR ANDROID ELLER iOS

”Housegard Note” för Android och iOS finns att ladda ner gratis via
Google Play och App Store. Sök på ”Housegard”.

2

REGISTRERA ETT KONTO

3

REGISTRERA DIN HUBB
Ha ditt wifi-lösenord tillgängligt. Koppla in hubben i ett eluttag.
Följ anvisningarna och stegen enligt appen.

Öppna appen och klicka på länken Registrera för att påbörja en registrering.
Du kommer att få ett bekräftelsemejl där du ska aktivera kontot.

Steg 1: Välj Hem i appens meny. Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet.
Steg 2: Klicka sedan på Hubb-konfiguration.
Steg 3: Tryck in knappen på själva hubben i mer än
3 sekunder tills ljusdioden börjar blinka blått. Klicka
sedan på Nästa i appen.
Steg 4: Välj wifi, ange wifi-lösenord och
klicka sedan på Anslut.
Steg 5: Hubben konfigurerar och verifierar att konfigurationen är klar.

4

INSTALLERA ENHETER TILL DITT SYSTEM
Steg 1: Välj Enhet i appens meny.
Steg 2: Klicka på plustecknet i övre högra hörnet.
Vid denna tidpunkt ska lysdioden på själva hubben bli grön.
Steg 3: Tryck snabbt 3 gånger (inom 2 sekunder) på knappen på den enhet du
ska installera.
Steg 4: En dialogruta visas i appen. Namnge din enhet, t.ex. ”Hallen”.

NÖDNUMMER
Fyll i ett nummer som du snabbt vill
kunna ringa upp från appen om en akut
situation skulle uppstå.

1 Klicka på kugghjulet i appen
2 Klicka på Nödnummer
3 Ange ett nödnummer

Svenska
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Svenska

FYRA TILLSTÅND FÖR ENHETEN
Det finns fyra olika tillstånd för en installerad enhet. Ikonen för enheten skiftar
färg efter tillståndet.

Normal

Triggad

Offline1

Lågt
batteri

1 Anledningen till att enheten är offline kan bero på lågt batteri eller för långt
avstånd mellan enhet och hubb.

SCENARIOS
Du kan skapa olika händelseförlopp där dina
enheter triggas och därefter utför åtgärder.
Det kommer bli relevant när du vill utöka med
fler enheter i ditt system.
Steg 1: Välj Scenario i appens meny.
Steg 2: Välj om scenariet ska utföras i
Hemma-, Borta- eller Natt-läge.
Steg 3: Klicka på plustecknet bredvid
Automation.
Steg 4: Lägg till enhet(er) som triggar och
lägg till enhet(er) som utför något.
Steg 5: Namnge scenariet.

Utförligare beskrivning och instruktioner hittar du i appen. Klicka på kugghjulet och välj systemspecifikation.

UTÖKA DITT SYSTEM MED FLER HOUSEGARD NOTE PRODUKTER.
Läs mer på www.housegard.com
support@housegard.se | +46 31 799 17 10

