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REGISTRERA DIN GATEWAY

1

2

3

Anslut nätverkskabel till ditt hemnätverk via ethernet-porten 
på bredbandsuttaget/routern.

Gå till appen för webb på www.housegardconnect.com,  
klicka på länken ”Ny användare” och följ anvisningarna där.

Spara ditt användarnamn och lösenord på ett säkert ställe. 
Du kommer att få två aviseringsmejl, i ett av mejlen behöver 
du klicka på en länk för att godkänna registreringen.
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INSTALLERA ENHETER TILL DITT SYSTEM

1

2

3

Logga in med ditt användarnamn och lösenord på 
appen för webb www.housegardconnect.com

Klicka på länken ”Inställning” 
till vänster i appen. 

Ange PIN-kod 7982

Förberedelser för vald enhet

Magnetkontakt dörr/fönster

Strömbrytare

• Ta bort isoleringsplasten på baksidan.

• Sätt i strömbrytaren i vägguttaget.
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Klicka på länken ”+” till höger i 
appen för webb.

Tryck ner funktionsknappen i 10 sekunder (markerad 1) på vald 
enhet.

Brandvarnare Mini SD 3i1

• Montera batteri.
• Vänta in kalibrering, det tar 1-7 min (LED blinkar). 
• När kalibreringen är klar kommer en 2-ton pip och LED släcks (du 

behöver kanske logga in igen, av säkerhetsskäl blir du  
utloggad efter 5 minuter i appen).

INSTALLERA ENHETER TILL DITT SYSTEM
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Markera kryssruta (Obs. 3 kryssrutor för 3in1 enheten) i appen 
för webb och tryck sedan på ”Ok” knappen.

Den installerade enheten hittar du under länken ”Automation” 
(Strömbrytare, Temperatur)  eller ”Säkerhet” (Brandvarnare, IR 
rörelsedetektor, Magnetkontakt).

ÄNDRA NAMN PÅ ENHETER

Om du vill ändra namn på dina installerade enheter klickar 
du på länken ”Inställning”. Ange kod 7982. 

Klicka på symbolen med 3 prickar på enhetsraden.

Byt till det namn du vill ha och tryck 
sedan på ”Lagra” knappen.

Du kan även dela upp enheter 
i två områden om t.ex. två olika 
fastigheter skall skötas separat.

Obs!
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APP FÖR ANDROID, iOS OCH WEBB 
FÖR ATT STYRA OCH ÖVERVAKA SYSTEMET

Housegard Connect för Android finns 
att ladda ned gratis via Google Play.

Housegard Connect för iOS finns att 
ladda ned gratis via App Store.

Logga in med samma uppgifter som när du registrerade din 
gateway.

Appen för webb är www.housegardconnect.com.

Sök på Housegard. 
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APP FÖR ANDROID, iOS OCH WEBB 
FÖR ATT STYRA OCH ÖVERVAKA SYSTEMET

LARMA AV/PÅ

Larma på eller av genom att trycka på symbolen med hänglåset.

Använd koden 1234. 

Du behöver sensorer som t.ex. 
Magnetkontakt, Rörelsedetektor, 
Brandvarnare Mini SD 3i1 för att 
larmet skall aktiveras vid ett 
eventuellt inbrott.
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SKAPA EN AUTOMATIONSREGEL
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SKAPA EN AUTOMATIONSREGEL SKAPA EN AUTOMATIONSREGEL

T.ex. att växla en strömbrytare av/på vid på-/avlarmning.

• Logga in med ditt användarnamn och lösenord på  
appen för webb www.housegardconnect.com 

• Klicka på fliken ”Automation” till vänster i appen.  
Klicka på ”Rule” och sedan på ”Add Rule”. 

• Välj ett lämpligt namn på ditt scenario, t.ex: Växla lampa.  

• Välj ”Trigger Type” till ”Ändrat Status” På. 

• Välj ”Tillstånd” till ”Time Period och Everyday 00.00-23.59” 

• Välj ”Handling” och ”Action type” till ”Device Action”,  
”Dimmer Meter” och ”Växla”

• Spara regel med att trycka på ”Save”.
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BYGG UT DITT SYSTEM MED ANDRA 
HOUSEGARD CONNECT-PRODUKTER

Kommer snart..

Gateway Control & Save Energy Monitoring
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BYGG UT DITT SYSTEM MED ANDRA 
HOUSEGARD CONNECT-PRODUKTER

Sensors In- and output Digital products

PREMIUM 
MEMBERSHIP
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