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1. Sett batteriet (B) inn i huben (A).



Koble ethernet-kabelen (C) fra huben (E) til LAN-
porten på en hjemmeruter som er koblet til internett

Koble strømkabelen (D) til huben (D).  
Koble strømadapteren til en stikkontakt3.

2.

Sett inn 
Ethernet-kabel 
(C) her Sett inn strømk-

abel (D) her



Klikk på fanen Komme 
i gang og følg 
instruksjonene i appen

4. Last ned Heimgard-appen



C.
D.

Oversikt

Slik kobler du huben til WiFi

More 
Gateway Settings

Connectivity
WiFi Setup Enable 

Skriv inn WiFi-navn og passord

Trykk på "Bruk" for å aktivere

Du kan nå koble Ethernet-kabelen fra huben

Åpne Heimgard-appen og følg disse trinnene:

LAN-port 



Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er 
beskrevet her for å aktivere det inkluderte SIM-kortet: 

Slik bruker du enheten

Legg inn APN: mdatks (for det medfølgende SIM-
kortet)  
Trykk på "Bruk" for å aktivere

Huben mottar og prosesserer input fra ulike smart-
enheter og styres via Heimgards mobilapp.

Ved strømbrudd på huben varer reservebatteriet ~ 2 
timer.

Hvis Internett-tilkoblingen faller ut, kan du fortsatt 
kontrollere/se enhetene dine ved å aktivere det 
medfølgende SIM-kortet. 

More 
Gateway Settings

Connectivity
Cellular Setup Enable 



1. Kontroller at kablene er satt riktig inn
2. Kontroller at du har en internettilkobling
3. Kontroller at huben og telefonen er koblet til det 
samme WiFi-nettverket.

Merk:  Det kan ta opptil fem minutter før huben 
starter. Det kan hende at programvaren oppdateres.

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en 
tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. 

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende 
systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle 
enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk og hold inne 
tilbakestillingsknappen (G) i 15 sekunder. LED-
lampen (E) blinker blått for å indikere en vellykket 
tilbakestilling. Nå må du koble til på nytt for å koble til 
enheten. 

Har du fortsatt problemer?

Feilsøking



Nettsted:  heimgard.com/support

E-post:   support@heimgard.com

Facebook:  facebook.com/heimgardnorge/

Telefon:   +47 649 44 422

Trenger du hjelp?

Gå til heimgard.com for 
mer informasjon og tips 
om bruk.



1. Vennligst les disse instruksjonene.
2. Ha disse instruksjonene tilgjengelig.
3. Legg merke til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene slik de er beskrevet.
5. Rengjøres kun med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsem-

idler kan skade overflaten på enheten.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Følg disse instruksjonene 

når du installerer enheten.
7. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varm-

eregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
8. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
9. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må 

enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
10. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
11. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt 

ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
12. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av pro-

dusenten.
13. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over 

lengre tid.
14. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres 

service når enheten har blitt skadet på noen måte.
15. Hovedkontakten skal være lett tilgjengelig for å kunne koble fra 

enheten.
16. Driftstemperatur: 0°C til +50°C
17. Relativ driftsfuktighet:  5 % til 85 % relativ fuktighet (ingen kondens) 

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ikke kast brukte batterier i søpla. Kast 
dem i riktig avfallsbeholder. 
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