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A. 
HAN adapter

B. 
Ethernetkabel

C. 
CR123A Batteri (1)

Hva inneholder
boksen
Sørg for at du har åpnet/aktivert HAN-grensesnittet på 
smartmålerleseren



Oversikt over 
enheten

D. 
Frontdeksel

F. 
LED og tilbakestillingsknapp

E. Ethernet-inngang

C. 
Batteri

Front

Bak 

H. 
Antenne

G. 
Dobbeltsidig 
tape



Skyv frontdekselet (D) opp for å avdekke batteriet og 
fjern batteriisolatoren. LED vil blinke blått og rødt 
mens den slås på.

Åpne heimgard-appen og følg trinnene som er 
oppført her for å koble til enheten din:2.

1.

Trekk meg!

Administrer 
Enheter



Enheten vil automatisk gå inn i paringsmodus.
LED-lampen vil blinke blått 3 ganger mens den 
søker etter hubben.

Når enheten er tilkoblet, vil du finne enheten i 
enhetslisten. Klikk på konfigurer for å legge til 
enheten i et spesifikt rom. 

4. Sett Ethernet-kabelen (B) inn i enheten (E)

3.

Sett den andre enden av Ethernet-kabelen (B) inn i 
HAN-porten på målerleseren i sikringsskapet.5.



6.

Fjern beskyttelseslaget på den dobbeltsidige tapen 
(H) og trykk enheten godt mot veggen på
sikringsskapet.

Bekreft at enheten overfører data. LED-en vil 
indikere dataoverføring med et kort blått blink.

7.



LED 
Farge Mønster Beskrivelse

BLÅ
Melding fra 
strømmåler 
mottatt

BLÅ
Gjentagende: 3 

1 sekund av
Paringsmodus

BLÅ
1 sekund 
på/av 
veksling

Hubb oppdaget

BLÅ Forlater hubb

RØD
Blinker 
hvert 0,5 
sekund.

Mistet forbindelsen 
til hubben

LED-
beskrivelse

Kort blink

10 blink

korte blink



Hvis du opplever tilkoblingsproblemer eller dårlig 
signalnivå (LED blinker rødt), kan du prøve å flytte 
huben nærmere enheten.

Hvis det fortsatt er dårlig tilkobling, monter på 
utsiden av sikringsskapet eller bytt ut den 
medfølgende antennen med en ekstern antenne 
med en SMA-kontakt med omvendt polaritet.

Feilsøking

Trykk og hold tilbakestillingsknappen (F) i 10 
sekunder. LED-en blinker 10 ganger når enheten har 
blitt tilbakestilt.

Enheten går automatisk tilbake til paringsmodus og 
LED-lampen blinker blått 3 ganger.

Tilbake
stilling



Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon +47 649 44 422

Trenger du hjelp?

Besøk heimgard.com 
for mer informasjon 
og tips om bruk.



1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Ha disse instruksjonene for hånden.
3. Legg merke til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene i henhold til dette.
5. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler

og løsemidler kan skade enheten
6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til disse 

instruksjonene.
7. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer,

varmeregistre, 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 produsenten.
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. Driftstemperatur: -10°C to +50°C
16. Relativ driftsfuktighet: 10% to 90% RH (ingen kondens) 

Viktig 
sikkerhetsinformasjon

Kast produktet på riktig måte ved 
slutten av levetiden. Dette er 
elektronisk avfall og bør resirkuleres 
deretter.
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