
 

SNABBSTARTSGUIDE 
Smarthome-kontroll 
10.043.82 |10.043.83 | 10.043.84 

 

Innehåll  10.043.82 
SH5-SET-GW 

LED moln & WiFi 
LED-uttaget har ström 
Knapputtag på/av 

10.043.84 
SH5-SET-GW-UK 

LED moln & WiFi 
LED-uttaget har ström 
Knapputtag på/av 

10.043.83 | SH5-SET-GW-F 

LED moln & WiFi
LED-uttaget har ström

Knapputtag på/av

Lite Smarthome-kontroll 

Lite -appen  

a.  Tryck för att 
redigera 
enhetsinforma
tion 

b.  Styr enheten 
på/av 

c.  Menyknapp 
(lägg till enhet) 

c.  Lägg till enhet 

b.  Styr enheten på/av 

a.  Tryck för att 
redigera 
enhetsinformation 

a.  Dagens 
soluppgångs- 
och 
solnedgångsti
der 

b.  Tryck för att 
redigera 
uppgift 

c.  Menyknapp 
(lägg till 
uppgift) 

c.  Menyknapp (lägg 
till uppgift) 

a.  Dagens 
soluppgångs- och 
solnedgångstider 

b.  Tryck för att 
redigera uppgift 

a.  Redigera 
enhetstyp 

a.  Redigera 
enhetsnamn 

c.  Ändra 
enhetens ikon 
eller lägg till 
en fotoikon 

a.  Redigera 
enhetstyp 

a.  Redigera 
enhetsnamn 

c.  Ändra 
enhetens ikon 
eller lägg till en 
fotoikon 



 
 
1.  Konfigurera smarthome-kontrollen 
a. Ladda ned appen ‘‘Lite Smarthome Controller’’ från Google Play Store eller Apple Appstore till din telefon 
b.  Följ instruktionerna i Lite-appen 
 Lägg till vägguttagsbrytarna till smarthome-kontro llen 
a. På Lite-appens hemskärm väljer du: ' + > Switches > Smartwares Switch' 
b.  Sätt brytaren i ett vägguttag (LED-lampan blinkar i 10 sekunder för 'learning'), 
c.  Tryck på 'Pair' i Lite-appen. Välj 'Next' och genomför resten av processen i appen. 
 Upprepa steg a-c för nästa brytare. 
 Lägg till vägguttagsbrytarna till fjärrkontrollen 
a. Sätt brytaren i ett vägguttag igen (LED-lampan blinkar i 10 sekunder för inlärningsläge). 
b.  Tryck på On-knappen på fjärrkontrollen. 
•  Upprepa steg a och be för nästa brytare med den andra on-knappen på fjärrkontrollen. 

•  Fjärrkontrollen fungerar inte med Smarthome-kontrollen 
 Använda appen 
•  Följ alltid instruktionerna i appen. De allmänna funktionerna är följande: 
2.  Hemskärmen 
•  Styr dina enheter från hemskärmen 
a.  Redigera enhetsinformation (ikon, namn, m.m.) 
b.  Styr enheten med knapparna 
c. 'Menu > +' för att lägga till nya enheter 
3.  Scheman och uppgifter 
•  Skapa scheman och uppgifter i appen baserat på tid eller soluppgång/solnedgång. 
a.  Dagens soluppgångs- och solnedgångstider 
b.  Tryck för att redigera uppgift 
c.  'Menu > +' för att lägga till ny uppgift 
4.  Enhetsinformation 
•  Redigera enhetsinformation (genom att trycka på en enhets ikon på hemskärmen) 
a.  Ändra enhetstyp 
b.  Ändra enhetsnamn 
c.  Ändra enhetens ikon eller lägg till en anpassad fotoikon! 
 Lägga till andra enheter 
•  Smarthome-kontrollen fungerar som en 'hubb': du kan styra den med din smartphone, men den kan också styra ytterligare 

enheter såsom brytare, ljus, rullpersienner, gardiner och elementventiler. För att lägga till en enhet: 
• Tryck på + på appens hemskärm. Välj typ och märke för den enhet du vill lägga till och följ instruktionerna för att 'para ihop' 

enheten. Tillvägagångssättet för ihopparning kan skilja sig mellan olika produkter. Detaljerad information tillahdahålls i 
appen efter att valen har gjorts. 

Felsökning (!) 
•  Enheten jag vill lägga till svarar inte? 
 Flytta Smarthome-kontrollen närmre enheten du vill lägga till och kontrollera kompatibiliteten. 
•  Hur styr jag Smarthome-kontrollen från flera olika telefoner? 
 Logga in med ditt befintliga konto eller genomför installationen igen på en ny telefon. 

•  Enheter svarar inte på Smarthome-kontrollens kommandon 
 Se till att Smarthome-kontrollen inte är nära andra trådlösa enheter och/eller stora metallföremål. 
 
Besök webbplatsen www.smartwares.eu/smarthome för mer information om denna produkt. 
 
 
SPECIFIKATIONER 
Smarthome-kontroll 
WIFI b/g/n    : 2,4GHz 
Frekvens   : 433,92MHz 
Ingående AC-spänning  : 230V, 50Hz 
Maxeffekt brytare    : 3680W 
2x RF-brytare 
Frekvens   : 433,92MHz  Fjärrkontroll 
Ingående AC-spänning  : 230V, 50Hz  Batteri : 1x 3V, CR2032 
Maxeffekt brytare    : 1000W  Frekvens : 433,92 MHz 
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