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Smartplugg 10A

Krever et
heimgardknutepunkt

Oversikt over
enheten
A.
Smart
stikkontakt

1.

Sett enheten (A) inn i stikkontakten. LEDlampen (C) blinker rødt/blått i 5 sekunder mens
du starter opp.

2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er
beskrevet her for å koble til enheten din

C.
LED-lys
B.
Strøm/delta-

D.
Socket

Manage
Devices

3.

Trykk på delta-knappen (B) i 3 sekunder mens
appen din skanner etter enheten
trykk her

Slik bruker du
enheten
Du har tre konfigurasjonsalternativer når du
konfigurerer enheten
Generisk: Du kan vise strømforbruket og
kontrollere enheten i alle rom
Eksempel: Bruk fjernstyring til å slå av/ på TVen, den elektriske viften, kaffemaskinen eller
andre husholdningsapparater

4.

Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk
på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt
rom

Lys: Koble et lys til smartpluggen og kontroller
lyset individuelt eller sammen med andre lys
i rommet. Automatiser lysene med tidsplaner,
hurtigregler og scener

Klimakontroll: Koble en varmeapparat
eller vifte til smartpluggen. Hvis du har en
smart temperatursensor, kan du kontrollere
klimaforholdene i rommet. Automatiser
temperaturen med tidsplaner og scener
Du kan også slå enheten av og på ved å klikke
på av/på-knappen (A)

LED-beskrivelse
Lys på: 		

Strømmen er på

Lys av: 		

Strømmen er av

Blinker raskt:

Venter på å pare

Blinker sakte (x 6): Enheten tilbakestilles

Tilbakestill til
fabrikkstandard
Trykk på og hold inne tilbakestillingsknappen
(B) i 5 sekunder for å koble enheten fra huben.
LED-lampen blinker sakte (x 6) for å indikere
vellykket frakobling.

Trenger du hjelp?
Nettsted:

heimgard.com/support

E-post: 		

support@heimgard.com

Facebook:

facebook.com/heimgardnorge/

Telefon:

+47 649 44 422

Viktig sikkerhetsinformasjon
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

11.
12.

Les gjennom og følg disse instruksjonene.
Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler
og løsemidler kan skade enheten.
Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer,
varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer
varme.
Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må
enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt,
spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av
produsenten.
Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over
lengre tid.
All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal
utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er
elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.

heimgard.com

