
NØDOPKALD
Du kan angive et telefonnummer til 
nødopkald, hvortil der nemt kan  
foretages et opkald i tilfælde af, at der 
opstår en uventet situation.

Klik på konfiguration i appen

Klik på Nødopkald

Angiv et telefonnummer til nødopkald

HVAD ER HOUSEGARD NOTE? 
Housegard Note er et Smart Home system, designet til at  
overvåge dit hjem på afstand.

DOWNLOAD APPEN TIL ANDROID ELLER iOS
”Housegard Note” til Android og iOS kan downloades gratis via  
Google Play og App Store. Søg efter ”Housegard”.

REGISTRER DIN KONTO
Åbn appen, og klik på linket ”Registrer” for at oprette din konto. 
Du modtager en bekræftelses-mail, der beder dig  
om at aktivere din konto.

REGISTRER DIN HUB
Hav din wifi-adgangskode klar. Sæt din gateway i stikkontakten og  
følg anvisningerne i appen.

Trin 1: Vælg Hjem i appens menu. Vælg konfigurer i øverste højre hjørne.

Trin 2: Klik på Hub konfiguration.

Trin 3: Tryk på knappen på selve hubben og  
hold den inde i 3 sek. indtil dioden blinker blåt.  
Klik på Næste i appen.

Trin 4: Vælg wifi, angiv wifi-koden og tryk på tilslut.

Trin 5: Hubben konfigurerer og bekræfter at konfigurationen er gennemført.

INSTALLER ENHEDER I SYSTEMET 

Trin 1: Vælg Enhed i appens menu. 

Trin 2: Klik på plustegnet i øverste højre hjørne. På dette tidspunkt skal lysdio-
den på hub’en lyse grønt. 

Trin 3: Tryk hurtigt 3 gange (tryk indenfor 2 sekunder) på knappen af den  
enheden du ønsker at installere. 
 
Steg 4: En dialogboks vises i appen. Navngiv din enhed, f.eks ”Gangen”.
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FIRE TILSTANDE FOR ENHEDERNE 
Der er fire forskellige tilstande for en installeret enhed. Enhedsikonet på  
enhedssiden ændrer farve i henhold til tilstanden i tabellen.
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1 Årsagen til, at enheden er offline, kan skyldes lavt batteri eller for lang afstand  
mellem enhed og hub.

Normal Alarm Offline1 Lavt
batteri

Dansk

SCENARIER
Du kan oprette forskellige scenarier, hvor 
dine enheder udløses og derefter udfører en 
bestemt handling. 

Dette bliver relevant, når du udvider dit sys-
tem med flere enheder. 

Trin 1: Vælg Scenarie i appens menu.

Trin 2: Vælg om scenariet skal udføres i  
Hjemme, Ude eller Nat tilstand.

Trin 3: Klik på plustegnet ved siden af 
Automatisering.

Trin 4: Tilføj enhed(er) som trigger og tilføj 
enhed(er) som udfører en handling.

Trin 5: Navngiv scenariet.

UDVID DIT SYSTEM MED FLERE HOUSEGARD NOTE.
Læs mere på www.housegard.com

info@housegard.com |  Tel: 70 26 11 04

Mere udførlige beskrivelser og instruktioner finder du i appen. Klik på konfiguration og vælg systemspecifikation.


