
 
 

HPGW IP GATEWAY 
Art.nr. 621002 
Tack för att du har valt ett smart system ifrån Housegard. 

HPGW Gateway hanterar dina trådlösa enheter och möjliggör full kontroll & övervakning via 
app. App finns för Android, iOS eller webb.  

ZigBee protokoll (ZigBee Pro Home Automation 1.2) används för att kommunicera med 
Housegard ZigBee-enheter i ditt system.  

Steg 1. Registrera först din Gateway på www.housegardconnect.com. (avsnitt 2) 

Steg 2. Ladda ner app för Android och/eller iOS. (avsnitt 3) 

Steg 3. Lägg till dina enheter (som t.ex. smarta brandvarnare, magnetkontakt) i systemet. 
Detta görs med appen för webb. (avsnitt 4) 
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#1.LED 1 (Röd/Grön) 

Röd – Område 1, Larm PÅ, du är inte hemma 

Röda blinkar – Område 1, Delvis PÅ, du är hemma och larmat en del av huset 

Grön – Systemet är i inlärningsläge 

Gröna blinkar – Systemet in the Walk Test (signalstyrka) läge 

#2.LED 2 (Röd/Grön) 

Röd – Område 2, Larm PÅ, du är inte hemma 

Röda blinkar – Område 2, Delvis PÅ, du är hemma och larmat en del av huset 

Grön – Systemet är i inlärningsläge 

Gröna blinkar – Systemet in the Walk Test (signalstyrka) läge 

#3.LED 3 (Röd/Gul) 

Röda blinkar – Systemet larmar 

Röd – Ett larm som har triggats tidigare ligger kvar i minnet 

Gul – Fel i System 

#4.Summer/Sirén 
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#5.Internet anslutning (Ethernet LAN) 

#6.Reset/Inlärnings -knapp 

#7.GSM-modul med SIM-korthållare 

#8.DC Ingång 

För anslutning av DC 12V 2A strömkälla 

#9.Omkopplare till internt batteri 

#10.NA 

#11.USB-port 

Z-Wave dongle USB port 
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1.SYSTEMKRAV 
För att installera Gateway krävs internet via Ethernet Port (se Hantera enheten #5), en 
webbläsare för gå till www.housegardconnect.com. 

2.INSTALLERA GATEWAY   
2.1.Placering 

• Skydda din Gateway från direkt solljus 
• Gör Gateway svåråtkomlig genom att skydda den med hjälp av sensorer 
• Gateway kan placeras liggande och kan även monteras på väggen. 
• Vid väggmontering: Använd markeringarna på monteringsplattan för att rita hålbild. 

Borra, montera plugg och skruva i skruvarna, häng sedan panelen över skruvarna 

2.2.Förberedelser 

• MAC-adressen finns på etiketten på undersidan av Gateway. 
• Anslut nätverkskabel till ditt hemnätverk via ethernet porten på din 

bredbandsuttag/router, men koppla inte in sladden i Gateway ännu. 
• Anslut strömadapter till eluttaget, men koppla inte in sladden i Gateway ännu. 
• OBS! Använd endast den medföljande strömadaptern. 
• Gå till appen för webben www.housegardconnect.com. 

2.3.Registrera Gateway på webbsidan 

1. Klicka på "Ny användare"- länken. 
2. Av säkerhetsskäl: Fullfölj registrering av konto inom 15 minuter. 
3. Följ anvisningarna. 
4. Spara ner ditt användarnamn och lösenord på en säker plats. 

3.APP FÖR ANDROID, IOS & WEBB FÖR ATT STYRA 
& ÖVERVAKA SYSTEMET 
"Housegard Connect" för Android finns att ladda ned gratis via Google Play, "Housegard 
Connect" för iOS finns att ladda ned gratis via Appstore. Appen för webben är 
www.housegardconnect.com. 

4.LÄGG TILL ENHETER 
För att lägga till enheter se medföljande manualer för enheter. 

OBS! Enheter kan inte läggas till i appen för Android eller iOS utan görs i appen för webb. 
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5.ANVÄND MOBILT BREDBAND 
Istället för att använda fast bredband (ethernet porten) kan du använda mobilt bredband 
(GPRS). Obs! Använder du båda kör den på ethernet porten först och har GPRS som backup. 

För att få porten till GPRS måste du göra följande: 

1.Sätt i SIM-kort (vanlig storlek, inte mikro eller nano) 

 

2.Kom ihåg att inaktivera PIN-kod på SIM-kortet 

3.Logga in lokala webbinterface på gatewayen (använd CD-Rom för hitta lokalt IP adress) 
och gå till menyn: Nätverksinställningar-GSM (med programmet på CD-Rom) 

- Ställ in parameter: Test nuvarande eller SIM-kort: Ja 

- Ange APN (Access Point Name) för operatör (för t.ex. Telenor är det services.telenor.se)  

 

4.Ta bort strömmen från gateway (också internt batteri av) och starta om igen. 

5.Gateway skall nu vara på GPRS. 

När det gäller inköp av SIM-kort rekommenderar vi Com4, Telenor eller Telia. Du bör fråga 
om priser för M2M-prenumerationer med Data och SMS (inte tal). 

Förbrukningen per månad är 30-50 Mb. 

6.SMS VIA SIM-KORT 
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I System Setting/SMS Report ändra texten till ditt telefonnummer och rapportkonto enligt 
format sms://ACCT@telephone/TEXT. Ditt account nummer börjar på 9000 och hittar du 
här System Setting/Report. 

Du kan fyll i flera telefonnummer och välja vad som skall skickas SMS om. 

 

 

7.CD-ROM (VALFRI) 
För att administrera Gateway som en lokal webbapplikation, använd medföljande CD-ROM 
och programmet Finder_vl.x. 

5.1 Installations CD krav: 

• Microsoft PC Operativ system 
• Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox. 
• CD-ROM läsare 

För att logga in lokalt på Gateway default, användarnamn: admin, lösenord: cX+HsA*7F1. 
Användarnamn och lösenord måste ändras därefter. 
OBS! Låt gateway vara strömlös i 10 minuter innan du kan logga in med det nya lösenordet 
(säkerhetsspärr). 

 

8. TIPS & TRICKS 
Om registrering av Gateway på webbsidan misslyckas… Koppla ur strömkabeln till Gateway, 
avvakta 30 sekunder, sätt i strömkabeln, kontrollera nätverksstatus och registrera på nytt inom 
15 minuter. Kontrollera att du har internet på din router. 

Om du vill göra en fabriksåterställning och nollställa alla inställningar… Koppla bort 
nätadaptern. Tryck och håll funktionsknappen och anslut nätadaptern igen. Håll 
funktionsknappen intryckt i 40 sekunder. Klar. 

För mer information och support besök http://www.housegard.com 
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