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Denna guide hjälper dig att komma igång, steg för steg. Paketet fokuserar på smarta funktioner för att ta hand om äldre, men 
du kan anpassa funktionerna som du vill. Guiden börjar med att lägga till produkterna och placera dem i hemmet där du vill 
använda dem, och fortsätter med att anpassa dem till de funktioner du vill använda för en trygg och smart tillvaro.

Behöver du extra hjälp på vägen?
Vår support står nära till hands och svarar gärna på dina frågor. Vår supportportal hittar du på support.telldus.com. 

Vill du ha hjälp med hela installationen?
Inga problem. Vi på Telldus jobbar med Hemfixare.se som installatörer. Kontakta dem om du vill ha hjälp med hela installationen, 
så löser de allt åt dig. 
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PAKETET INNEHÅLLER:

1. KOPPLA IN TELLSTICK ZNET LITE V2

NU BÖRJAR VI!

Vägguttaget ska vara installerat nära 
utrustningen och vara lätt åtkomligt.

TELLSTICK ZNET LITE V2

3 RÖRELSESENSORER

3 SMARTA UTTAG MED 
FJÄRRKONTROLL

DÖRRSENSOR

RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE MED 
UTTAG

9 MÅNADER PREMIUM ACCESS
& 12 SMS-KREDITER

1.1

Nätverkskabel

Ström-
adapter

USB-kabel

Efter du kopplat in enheten så kommer den automatiskt att uppdateras till den senaste programvaran. Låt därför enheten 
vara inkopplad i minst 15-20 minuter innan du kopplar loss den igen, till exempel om du skulle behöva flytta den.
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login.telldus.com2.2

No account?

Create a new account

login.telldus.com2.6

E-mail address: anders@email.com

•••••••••••Password:

Login

login.telldus.com2.3

First name: Anders

Svensson

anders@email.com

Last name:

E-mail address:

Register

live.telldus.com2.5

live.telldus.com

2. SKAPA KONTO FÖR TELLDUS LIVE! OCH LOGGA IN*

* Rekommenderade webbläsare: Google Chrome • Firefox

2.1 live.telldus.com

live.telldus.com

Mail om aktivering och 
lösenord skickas

Följ instruktionerna i mailet

Kontrollera först din skräppost. Om e-mailet inte finns där heller så kontakta support på 
nedanstående adress.

2.4

1-15 min

Fick du inget mail?

support.telldus.com

anders@email.comConfirm E-mail:

* Vid beställningen fick du valet att skapa ett Telldus-konto. Om du redan gjort detta kan du 
hoppa över steg 2.1-2.4 och hoppa direkt till steg 2.5.
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live.telldus.com

live.telldus.com

3.1

3.6

Namn: Mitt smarta hem*
Om informationen är korrekt så klicka acceptera nedan.

En TellStick ZNet Lite v2 vill länka sig till ditt konto.

Acceptera Neka

3. AKTIVERA TELLSTICK OCH STÄLL IN TIDSZON OCH GEOGRAFISKT LÄGE

* Valfritt namn

I sällsynta fall kan den automatiska detekteringen misslyckas. Om detta 
skulle hända, följ steg 3.2 – 3.5 för att manuellt aktivera din TellStick 
ZNet Lite v2. Om den automatiska detekteringen har fungerat kan du 
hoppa över steg 3.2 – 3.5.A TellStick ZNet Lite v2 has been detected. Click to activate it » 

http://live.telldus.com

live.telldus.com3.2 live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com

live.telldus.com

3.3

3.4 3.5

3.7

Aktiveringskod: XXXXXXXXXX *

TellStick ZNet Lite v2
Undersida

Aktivera »

BEKRÄFTA PLATS

Om en liten stund kommer du kunna automatisera ditt hem.

Om du är redo att gå vidare, klicka här.

GRATTIS!

* Koden är unik

Anslut en TellStick Net / ZNet

live.telldus.com



www.telldus.com

Size (WxH): 190x280 mm

6

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

3.8

3.12

3.14

3.9

3.11

3.13

live.telldus.com3.10

Klicka på ikonen uppe till höger på sidan. Klicka på namnet på din TellStick.

Mitt smarta hem
TellStick ZNet Lite

Online

Tidszon:
Europe/Stockholm

Mitt smarta hem
TellStick ZNet Lite v2

Online

Ändra inställningar

Position

Generella inställningar

Tidszon:

Platsnamn:

Inställningar för Z-Wave Europe/Stockholm

Mitt smarta hem

Position

Generella inställningar

Inställningar för Z-Wave

Position

Generella inställningar

Sök

Eller sök efter adress:

Ange din adress här
Inställningar för Z-Wave

Spara

Klicka på Spara nere till vänster i rutan.
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Kontrollera

Enheter

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

4.1

4.5

4.7

4.9

4.2

4.4

4.6

4.8

4.10

4. LÄGG TILL SMARTA UTTAG & FJÄRRKONTROLL
Du kan placera uttagen var du vill i hemmet, men vi rekommenderar att minst ett av dem är placerade mellan sovrummet och toaletten, detta för att lysa upp vägen automatiskt när 
det är mörkt i hemmet. Repetera stegen för vart och ett av de tre uttagen.

Lägg till ny enhet

Välj märke:

Lägg till ny enhet

Välj modell:

Lägg till ny enhet

Självlärande on/off * Valfritt namn. Ange förslagsvis ett namn som beskriver var lampan sitter.

Ange namn:

Lägg till ny enhet

Namn: Lampa Hallen*

Nästa

230V~ 50Hz
Lägg till ny enhet

1. Sätt in uttaget i ett eluttag
2.  Tryck i 7 sekunder på programmeringsknappen på mottagaren.
 Lysdioden blinkar långsamt.
3. Tryck på lär upp-knappen nedan inom 15 sekunder för att para uttaget.
 (Upplärningsläget i uttaget avslutas automatiskt om ingen parnings-
 signal tas emot.)
4. Den inkopplade lampan blinkar tre gånger som bekräftelse.

Om upplärningen misslyckas, upprepa steg 2-4 igen. Avståndet till uttaget 
kan behöva vara kortare under upplärningen. Klar

Lär upp2

3

1

1. Tryck och håll inne  
 knappen på uttaget

 7 sec 2. BLINK BLINK BLINK (15s)

1. Tryck på fjärrkontrollen 

 inom 15 sec

2. <KLICK, KLICK>

live.telldus.com4.3

Välj typ av enhet

Lägg till ny enhet

Secure

Grupp433,92 MHz enheter
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2x 1.5V AAA 
(Medföljer ej)

1.  Skruva ur skruven

3. Skruva tillbaka skruven

2. Sätt i batterier

live.telldus.com

live.telldus.com5.1

5.3

5.10

5.2

5. LÄGG TILL RÖRELSESENSORER
Rörelsesensorerna bör sitta där man ofta rör sig. En ska sättas i hallen riktad inåt från ytterdörren där dörrsensorn ska installeras, en sensor ska sitta i eller precis utanför sovrummet 
och den tredje på annan strategisk plats för att registrera rörelse då man är hemma under dagen.

live.telldus.com

Kontrollera

Enheter
Manage

Scheduler

Lägg till ny enhet

live.telldus.com5.4

Välj typ av enhet

Lägg till ny enhet

Secure

Grupp433,92 MHz enheter

live.telldus.com5.5

Välj märke:

Lägg till ny enhet

live.telldus.com5.6

Välj modell:

Lägg till ny enhet

Rörelsesensor

live.telldus.com5.7

* Valfritt namn. Ange förslagsvis ett namn som beskriver var rörelsesensorn sitter.
I fortsättningen av den här guiden väljer vi att kalla dem "Rörelse Hallen", "Rörelse 

Sovrum" och "Rörelse Vardagsrum".

Optimal placering av rörelsesensorerna kan variera med hur bostaden ser ut. Ovan är ett 
förslag på placering av rörelsesensorerna. Syftet är att täcka in så stor yta som möjligt.

Trigga sensorn med rörelse tills indikatorn på skärmen fyllts till 100%.

Ange namn:

Lägg till ny enhet

Namn: Rörelse Hallen*

Nästa

5.8

Rörelse Vardagsrum

Kök/
Vardagsrum

Sovrum

WC

Rörelse Sovrum

Rörelse Hallen5.9

Repetera steg 5.1-5.8 för de övriga två rörelsesensorerna så att du i slutändan har 
tre stycken enligt ovan.

Rörelse Sovrum

Rörelse Hallen

Rörelse Vardagsrum



www.telldus.com

Size (WxH): 190x280 mm

9

Kontrollera

Enheter

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com

live.telldus.com

6.2

6.5

6.7

6.3

6.1

6.4

6.6

6. LÄGG TILL RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE/UTTAG
När räckviddsförlängaren är tillagd kan den med fördel placeras mellan TellStick och ytterdörren där dörrsensorn ska sättas upp. Det går även att använda den som ett smart uttag 
och koppla en lampa till den för att kunna schemalägga och styra den via appen.

Lägg till ny enhet

* Valfritt namn. Ange förslagsvis ett namn som beskriver var uttaget sitter.Följ guiden på skärmen.

Ange namn:

Lägg till ny enhet

Namn: Bordslampa Hallen*

Nästa

433.92 MHz

Lägg till ny enhet

• Inkludera en enhet genom att starta inkluderingsläget på din enhet inom 
60 sekunder.

• Detta görs normalt genom att trycka tre gånger på knappen på enheten.
• Se produktens manual för att se hur inkluderingsläget startas.
• När inkluderingsläget är startat kommer enheten automatiskt att inkluderas.

Inkludera en Z-Wave-enhet:

14 sek
Intervjuar command class 2 av 12... (23% klar)

x3

I vissa fall kan det vara svårt att få signalen att komma fram hela vägen 
från sensorn till TellStick. Till exempel kan säkerhetsdörrar påverka 
räckvidden negativt. Placera gärna TellStick så centralt som möjligt i ditt 
hem för bästa möjliga resultat och räckviddsförlängaren mitt emellan 
den och ytterdörren, annars går det bra att komplettera med ytterligare 
räckviddsförlägare för bättre räckvidd. 
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Kontrollera

Enheter

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com

live.telldus.com

7.2

7.5

7.7

7.9

7.3

7.1

7.4

7.6

7.8

7. LÄGG TILL DÖRRSENSOR
Dörrsensorn ska placeras på ytterdörren, men under tiden du lägger till den i Telldus Live! är det bra att ha den så nära TellStick som möjligt. Vänta därför med att montera den  tills 
den är tillagd och du kontrollerat att den fungerar.

Lägg till ny enhet

Tryck tre gånger i snabb följd på knappen på enheten. Ha gärna sensorn nära TellStick 
när du gör detta steg. 

Montera den dubbelhäftande tejpen på enheten och magneten.

Montera enheten och magneten på dörr och dörrkarm med max 5 mm mellanrum.

Dra av skyddet från tejpens yttersida när du satt fast dem på enhet/magnet.

Ta bort plastremsan så batteriet får kontakt.

Ange namn:

Lägg till ny enhet

Namn: Ytterdörren

Nästa

433.92 MHz
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telld.us/premium

Ange kod
Lös in presentkort

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com

8.2

8.3

8.1

8.4

8. LÖS IN PREMIUM-VÄRDEKODER
Med paketet följer två stycken värdekoder för Premium Access, en på 3 månader och en på 6 månader samt 12 SMS-krediter. Det är viktigt att du löser in dessa för att kunna skicka 
SMS vid larm, som bekrivs i kommande avsnitt i manualen. Även ytterligare funktionalitet är beroende av detta.

Öppna adressen ovan i en webbläsare. Logga in med ditt konto om du inte redan är inloggad.

Ange koden från det första värdekortet och tryck "Lös in kod". Repetera steg 8.3-8.4 
för det andra kortet för att lösa in även detta.

Lös in kod

E-mail address: anders@email.com

•••••••••••Password:

Login
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9.1

9.3

9.2

Telldus Live! Mobile

E-post
Lösenord
(Samma konto som 
tidigare)

Samma konto kan användas på flera enheter om du vill. Ladda bara ner 
appen till varje enhet och logga in med samma uppgifter.

3. Schemaläggningar
Schemaläggning av dina enheter

1. Dashboard
Lägg dina favoriter här

2. Enheter
Alla dina enheter

3. Sensorer
Sensorer visas här

9. INSTALLERA APPEN OCH STYR LAMPORNA VIA MOBILEN
Installera appen på din mobil för att kunna styra dina inkopplade lampor med mobilen och sköta schemaläggningar på ett enkelt sätt!

Installera appen på din mobil.
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10.7 10.8

10. SKAPA DUMMY-ENHETER
En dummy-enhet är en virituell enhet som används för att t.ex. kontrollera status vid fördröjning. De läggs till på samma sätt som ett vanligt uttag men behöver 
inte läras upp eftersom de inte kopplas till en fysisk enhet. Dessa kommer att användas i händelserna som beskrivs i kommande kapitel.

Eftersom detta är en virituell enhet kan du klicka på Spara direkt utan att lära upp 
enheten.

Repetera steg 10.2-10.7 för den andra dummy-enheten så att du har två stycken 
enligt ovan. 

Kontrollera

Enheter

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com

live.telldus.com10.5

10.2

10.4

10.6

Lägg till ny enhet

Välj märke:

Lägg till ny enhet

Välj modell:

Lägg till ny enhet

Självlärande on/off * Två dummy-enheter ska skapas, namnge dem "Rörelsetimer" och "Dörrtimer". 

Ange namn:

Lägg till ny enhet

Namn: Rörelsetimer*

Nästa

live.telldus.com10.3

Välj typ av enhet

Lägg till ny enhet

Secure

Grupp433,92 MHz enheter

Spara Rörelsetimer

Dörrtimer

live.telldus.com10.1
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Man skapar händelser för att automatisera vissa enheter eller åtgärder. I den här guiden går vi igenom hur man automatiskt 
tänder en lampa om man går upp på natten med hjälp av en rörelsesensor, samt händelser för att varna ifall något kan ha hänt, 
det vill säga att ingen rörelse upptänkts inom ett visst tidsintervall, men endast när den boende är hemma, och endast under 
dagtid. En varning skickas också om personen i fråga inte kommit upp ur sängen på morgonen.

Händelser består av Triggers, Villkor och Åtgärder. En Trigger startar en händelse, Villkor kan begränsa så att Åtgärderna endast 
utförs om de är uppfyllda, om de är uppfyllda utförs Åtgärderna. 
 
För att lägga till Trigger, Villkor eller Åtgärd klickar du och drar den ikon som du vill använda till respektive fält i din händelse 
enligt illustrationen nedan.

Vill du läsa mer om hur du kan skapa andra anpassade händelser för att passa dig kan du göra det i våra guider i Telldus Live! via 
länken telld.us/guides.

HÄNDELSER

Triggers

ELLER ELLER

Villkor

OCH

ELLER

Åtgärder

OCH OCH
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11. SKAPA HÄNDELSE FÖR NATTLAMPA
Den första händelsen vi skapar kommer att tända en lampa om en rörelsesensor upptäcker rörelse, men endast efter solens nedgång.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com11.1 11.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com11.4live.telldus.com11.3

Namn: Nattlampa

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Enhetstrigger: Rörelse Hallen På 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Rörelse 
Hallen" och sätt åtgärd till "På". När rörelse 
detekteras så triggas händelsen.

Enhetsåtgärd: Lampa Hallen På
Lägg till en enhetsåtgärd för att tända lampan. Välj 
den enhet du vill ska tändas och ange åtgärd "På". 
Välj förslagsvis en enhet som även är upplärd med 
fjärrkontrollen så att man kan ha fjärrkontrollen 
liggande på nattduksbordet för att släcka lampan 
igen.

Villkor: Solen är nere
Lägg till ett villkor så att åtgärden endast utförs om 
solen är nere.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.
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12. SKAPA HÄNDELSE FÖR ATT KONTROLLERA RÖRELSE 
Nu ska vi skapa en händelse för när rörelse detekteras oavsett tid på dygnet. Detta för att vi både ska kunna se om den boende är hemma och även för att larma 
om ingen rörelse upptäckts inom 4 timmar.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com12.1 12.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com12.4live.telldus.com12.3

Namn: Rörelse

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Enhetstrigger 1: Rörelse Hallen På 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Rörelse 
Hallen" och sätt åtgärd till "På". När rörelse 
detekteras så triggas händelsen.

Enhetstrigger 2: Rörelse Sovrum På 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Rörelse 
Sovrum" och sätt åtgärd till "På". När rörelse 
detekteras så triggas händelsen. 
 
Enhetstrigger 2: Rörelse Vardagsrum På 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Rörelse 
Vardagsrum" och sätt åtgärd till "På". När rörelse 
detekteras så triggas händelsen.

Enhetsåtgärd 1: Borta Av
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Borta" och sätt 
åtgärd till "Av". Detta indikerar att personen är hemma. 
 
Enhetsåtgärd 2: Rörelse Hallen På
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Rörelse Hallen" och 
sätt åtgärd till "På". Detta används som indikator för att 
rörelse upptäckts överallt i hemmet.   
 
Enhetsåtgärd 3: Rörelsetimer På
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Rörelsetimer" och 
sätt åtgärd till "På". Detta för att starta en timer för att 
avgöra om personen går ut genom ytterdörren. 
 
Enhetsåtgärd 4: Rörelsetimer Av efter 5 min
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Rörelsetimer" och 
sätt åtgärd till "Av". Öppna avancerade inställningar och 
ange "300" (sekunder) i fördröjning och typ av fördröjning 
"Starta om". 
 
Enhetsåtgärd 5: Rörelse Hallen Av efter 4 tim
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Rörelse Hallen" och 
sätt åtgärd till "Av". Öppna avancerade inställningar och 
ange "14400" (sekunder) i fördröjning och typ av fördröjning 
"Starta om". Detta aktiveras om ingen rörelse upptäckts 
på 4 timmar. 

ELLER OCH

OCH

ELLER OCH OCH
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13. SKAPA HÄNDELSE FÖR NÄR YTTERDÖRREN ÖPPNAS
Denna händelse startar en timer som aktiveras 6 minuter efter ytterdörren öppnats.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com13.1 13.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com13.4live.telldus.com13.3

Namn: Ytterdörren öppnas

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Enhetstrigger: Ytterdörren På (öppnas) 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Ytterdörren" 
och sätt åtgärd till "På", det betyder att dörren 
öppnas. När dörren öppnas så triggas händelsen.

Enhetsåtgärd: Dörrtimer På efter 6 min
Lägg till en enhetsåtgärd för enheten "Dörrtimer" 
och sätt åtgärd till "Av". Öppna avancerade 
inställningar och ange "360" (sekunder) i 
fördröjning.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.
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14. SKAPA HÄNDELSE FÖR ATT KONTROLLERA BORTA-LÄGE
Denna händelse kontrollerar om rörelse fortfarande upptäckts efter ytterdörren öppnats, i annat fall aktivera Borta-läge.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com14.1 14.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com14.4live.telldus.com14.3

Namn: Kontrollera Borta-läge

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Enhetstrigger: Dörrtimer På 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Dörrtimer" 
och sätt åtgärd till "På". Detta gör att händelsen 
utförs 6 minuter efter ytterdörren öppnats, som vi 
angav i föregående händelse.

Enhetsåtgärd: Borta På
Lägg till en enhetsåtgärd för "Borta" och sätt den till 
"På". Detta aktiverar Borta-läge. 

Villkor: Rörelsetimer Av
Lägg till ett villkor så att åtgärden endast utförs om 
Rörelsetimer är "Av". Detta innebär att ingen rörelse 
inomhus upptäckts efter det att ytterdörren öppnats.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.
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15. SKAPA HÄNDELSE MED LARM OM RÖRELSE INTE UPPTÄCKTS PÅ 4 TIM
Denna händelse kontrollerar om rörelse inte upptäckts på 4 timmar under dagtid och i så fall skickar ett larm.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com15.1 15.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com15.4live.telldus.com15.3

Namn: Larm vid utebliven rörelse

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Enhetstrigger: Rörelse Hallen Av 
Lägg till en enhetstrigger för enheten "Rörelse 
Hallen" och sätt åtgärd till "Av". Detta sker om 
rörelse inte upptäckts på 4 timmar.

SMS-åtgärd: Larm-meddelande
Lägg till en SMS-åtgärd. Ange mobilnummer 
till mottagaren som ska få larmet. Ange ett 
meddelande som beskriver vad det gäller, till 
exempel "Ingen rörelse upptäckt på 4 timmar!".

Tidsvillkor: Om klockan är mellan 07.00-
22.00
Lägg till ett tidsvillkor så att åtgärden endast utförs 
om klockan är mellan 07.00-22.00. Detta är endast 
ett exempel, ändra tiden så det passar den tid den 
boende oftast går upp på morgonen och går och 
lägger sig på kvällen. 
 
Enhetsvillkor: Borta Av
Lägg till ett enhetsvillkor i sektionen "OCH" för 
enheten "Borta" och sätt åtgärden till "Av". Detta gör 
så att larm endast skickas om personen är hemma.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.

OCH
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16. SKAPA HÄNDELSE MED LARM VID UTEBLIVEN RÖRELSE PÅ MORGONEN
Denna händelse kontrollerar om rörelse inte upptäckts kl 08.00 och i så fall skickar ett larm.

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com16.1 16.2

Skapa ny händelse

live.telldus.com16.4live.telldus.com16.3

Namn: Morgonlarm

Skapa ny händelse Skapa

Triggers ÅtgärderVillkor

Tidstrigger: Kl 08.00 
Lägg till en tidstrigger och ange en tid då personen 
vanligen kommit upp ur sängen. Detta kan ju variera 
så ange en tid som passar er. 

SMS-åtgärd: Larm-meddelande
Lägg till en SMS-åtgärd. Ange mobilnummer 
till mottagaren som ska få larmet. Ange ett 
meddelande som beskriver vad det gäller, till 
exempel "Ingen rörelse upptäckt!".

Enhetsvillkor: Rörelse Hallen Av
Lägg till ett enhetsvillkor för enheten "Rörelse 
Hallen" och sätt åtgärden till "Av". Det innebär att 
ingen rörelse upptäckts på morgonen. 
 
Enhetsvillkor: Borta Av
Lägg till ett enhetsvillkor i sektionen "OCH" för 
enheten "Borta" och sätt åtgärden till "Av". Detta gör 
så att larm endast skickas om personen är hemma.

Skapa en händelse som ser ut som nedan, med de Triggers, Villkor, och Åtgärder som står beskrivet. I händelser med mer än en åtgärd är det viktigt att du lägger in dessa i den ordningen som står angivet.

OCH
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Du är nu klar med installationen av ditt smarta hem! Vi hoppas att du får mycket nytta av våra produkter och lösningar. Har du 
några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår support på support.telldus.com.  
 
Vill du komplettera ditt smarta hem med ytterligare produkter kan du göra det via vår webbshop på www.telldus.com.

Klicka nedan för att se våra produkttips i webbshoppen!

KLAR!

SMART BRANDVARNARE
För en ökad trygghet kan du lägga 
till brandvarnare i ditt smarta hem. 
Spara dyrbara sekunder vid en 
eldsvåda genom att tända ljuset för 
utrymningsvägar automatiskt och skicka 
varningsmeddelande via SMS för att 
snabbt få hjälp. 

SMART LARM-KNAPP
Vid akuta situationer kan det vara 
omständigt och svårt att hinna få upp 
mobilen och slå ett nummer eller skicka 
ett SMS. Med denna knapp kan du ställa 
in så ett larmmeddelande skickas direkt 
när man klickar på den.

TEMPERATUR-SENSORER
Öka bekvämligheten genom att 
integrera termometrar i ditt smarta 
hem! Du kan mäta både inomhus- och 
utomhustemperatur, och få värdena 
direkt i mobilen. 

TIPS PÅ ANDRA SMARTA PRODUKTER ATT KOMPLETTERA MED

https://telldus.com/se/produkt/brandvarnare-och-siren-popp-z-wave/
https://telldus.com/se/produkt/fjarrkontroll-hank-1-knapp-z-wave/
https://telldus.com/se/produkt/klimatsensorer-3-pack-telldus-433mhz/
https://telldus.com/se/produkt/fjarrkontroll-hank-1-knapp-z-wave/
https://telldus.com/se/produkt/brandvarnare-och-siren-popp-z-wave/
https://telldus.com/se/produkt/klimatsensorer-3-pack-telldus-433mhz/

