HOUSEGARD NOTE - HURTIGGUIDE
HVA ER HOUSEGARD NOTE?

Housegard Note er et ’Smart Hjem’-system, utviklet for å overvåke
boligen din når du ikke er hjemme.

1

LAST NED APP FOR ANDROID ELLER iOS

”Housegard Note” for Android og iOS kan lastes ned gratis via
Google Play og App Store. Søk på ”Housegard”.

2

OPPRETT EN KONTO

3

REGISTRER DIN HUB
Ha ditt wifi-passord tilgjengelig. Plugg inn huben i en stikkontakt.
Følg anvisninger og trinn i appen.

Åpne appen og klikk på linken Registrer for å starte registreringen.
Fyll i din e-postadresse, passord - deretter registrer og konfirmer. Du vil motta en
bekreftelse på din mail der du skal aktivere kontoen.

Steg 1: Velg Hjem i appens meny. Klikk på tannhjulet lengst opp i høyre hjørne.
Steg 2: Klikk deretter på Hub-konfigurasjon.
Steg 3: Trykk inn knappen på selve huben i mer enn
3 sekunder til lysdioden begynner å blinke blått.
Klikk deretter Neste i appen.
Steg 4: Velg wifi, angi wifi-passord og
klikk deretter på Connect.
Steg 5: Huben konfigurerer og bekrefter at konfigurasjonen er vellykket.

4

INSTALLERE ENHETER TIL SYSTEMET DITT
Steg 1: Velg Enhet i appens menyen.
Steg 2: Klikk på plusstegnet i øvre høyre hjørne. Ved dette tidspunktet skal
lysdioden på selve huben blir grønn.
Steg 3: Trykk raskt 3 ganger (innen 2 sekunder) på knappen på enheten du skal
installere.
Steg 4: Et dialogvindu vises i appen. Navngi din enhet, f.eks. ”Entré”.

NØDNUMMER
Fyll i en nødnummer som du raskt kan
ringe hvis det skulle oppstå en akutt
situasjon.

1 Klikk på tannhjulet i appen
2 Klikk på Nødnummer
3 Angi et nødnummer

Norsk
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Norsk

FIRE STATUSER FOR ENHETEN
Det finnes fire ulike statuser for en installert enhet. Ikonene for enheten på
enhetssiden skifter farge etter status.

Normal

Alarm

Offline1

Lavt
batteri

1 Årsaken til at enheten er offline kan være lavt batteri eller for lang avstand
mellom enhet og hub.

SCENARIER
Du kan skape ulike handlingsforløp der dine
enheter trigges og utfører de handlingene du
har valgt.
Dette blir relevant når du vil utvide systemet
med flere enheter.
Steg 1: Velg Scenario i appens meny.
Steg 2: Velg om scenariet skal utføres i
Hjemme-, Borte- eller Natt-modus.
Steg 3: Klikk på plusstegnet ved siden av
Auto-handling.
Steg 4: Legg til enhet(er) som trigger og legg
til enhet(er) som utfører handling.
Steg 5: Navngi scenariet.

Nærmere beskrivelse og instruksjoner finner du i appen. Klikk på tannhjulet og velg systemspesifikasjon.

UTVID SYSTEMET MED FLERE HOUSEGARD NOTE-PRODUKTER.
Les mer på www.housegard.com
info@housegard.com | Tlf: +47 22 88 30 40

