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Med Telldus Villapaket kan du känna dig trygg. Med en rad smarta funktioner kan Villapaketet förenkla din vardag. Tänk dig 
att komma hem sent på kvällen när det är mörkt ute och automatiskt kunna tända lampan i hallen när du öppnar ytterdörren 
med hjälp av en dörrsensor. Du kan även få det att se ut som att någon är hemma när du är bortrest med hjälp av schemalagda 
lampor som tänds och släcks eller få en notis av Telldus om en dörr eller ett fönster öppnas mitt i natten. Genom dessa 
funktioner kan du känna dig trygg oavsett var du befinner dig!

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 installationen?
Inga problem. Vi på Telldus jobbar med Smartify.se som installatörer. Kontakta dem om du vill ha hjälp med hela installationen, 
så löser de allt åt dig. 
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VÄLKOMMEN TILL ETT SMARTARE LIV!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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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

TEMPERATURSENSOR
INNE/UTE

3 SMARTA UTTAG MED 
FJÄRRKONTROLL

2 ST DÖRRSENSORER

UTTAG MED ENERGIMÄTNING 2 ST RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE 
MED UTTAG

RÖRELSESENSOR 3 MÅNADER PREMIUM ACCESS
10 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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2. KOPPLA IN ENHETER

Uttag med energimätning
Koppla in uttaget till en lampa eller annan enhet som du vill mäta energiförbrukning 
på. Sedan kan du se grafer på det och automatisera händelser beroende på 
energiförbrukningen, till exempel att automatiskt släcka alla lampor när du kopplar in 
mobilen i laddaren på kvällen. Var noga med att inte koppla in apparater med för hög 
energiförbrukning, följ rekommendation i bifogat säkerhetsblad.

Uttag med fjärrkontroll till lampor mm
Koppla in uttagen med tillhörande fjärrkontroll till lampor mm, som du vill kunna styra med 
fjärrkontrollen, via appen eller schemalägga för automatiskt till- och frånslag.

Sensor för temperatur & luftfuktighet inne/ute
Placera termometern i köket bredvid kylen, och placera sonden inuti kylen. På så sätt kan 
du mäta både temperatur i kylen och i köket. Du får även ett larm om kylen blir för varm, 
till exempel om dörren inte riktigt stängts eller om något är fel.

2 st Räckviddsförlängare med uttag
Placera räckviddsförlängarna på lämplig plats mellan TellStick och dina dörrsensorer, 
så förlängs räckvidden till dem. Du kan också koppla in lampor i uttagen och styra eller 
schemalägga dem via appen.

Dörrsensorer
Placera den ena dörrsensorn på ytterdörren och den andra på t ex dörr till grovkök eller 
liknande.

Rörelsesensor
Placera rörelsesensorn på lämplig plats inomhus för att upptäcka rörelse, till exempel i en 
hall. Om rörelse upptäcks när det är mörkt, till exempel om du behöver gå upp på natten 
tänds en lampa automatiskt.
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live.telldus.com

login.telldus.com3.2

4A.3 4A.4

4A.2

E-mail address: villaxxxx@telldus.se

•••••••••••Password:

Login

E-postadress:
Vänligen bekräfta ändringen av e-post-
adress genom att klicka på länken i 
mailet som har skickats till dig.

din@epostadress.se

live.telldus.com3.1

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com4A.1

3. LOGGA IN PÅ TELLDUS LIVE!*

4A. NYA ANVÄNDARE: BYT E-POSTADRESS PÅ KONTOT TILL DIN EGEN

* Rekommenderade webbläsare: Google Chrome • Firefox

Klicka på ikonen uppe till höger på sidan.

Ange din egen e-postadress i fältet.

Redigera profil

OBS! Har du redan ett konto sedan tidigare? Hoppa då över 4A och följ istället stegen under 4B för att flytta TellStick och enheter i detta paket till ditt befintliga konto.
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live.telldus.com live.telldus.com

live.telldus.com

4B.3 4B.4

4B.5 4B.6

4B.2

Överför till ny ägare:
Vänligen bekräfta överföringen av 
TellStick via mailet som har skickats till 
den e-postadress du angivit.

Observera att händelser inte överförs. Se därför till att manuellt lägga till dessa på ditt konto. Titta på sidan "Trigga 
Händelser" när du är inloggad med kontot angivet för paketet för att se hur de ser ut, och lägg in dem på samma sätt 
på ditt eget konto. 

Överför din gateway till en ny ägare. Enheter, sensorer och 
scheman kommer överföras. Händelser överförs ej.

din@epostadress.se

live.telldus.com live.telldus.com4B.1

4B. FLYTTA TELLSTICK TILL BEFINTLIGT KONTO

Klicka på ikonen uppe till höger på sidan.

Ange e-postadressen för ditt befintliga konto i fältet.

Administration

Överför

Dessa steg är för dig som redan har ett Telldus-konto sedan tidigare. I annat fall hoppa över stegen under 4B och gå direkt till kapitel 5.

live.telldus.com

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
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telld.us/premium

Ange kod
Lös in presentkort

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com

5.2

5.3

5.1

5.4

5. LÖS IN PREMIUM-VÄRDEKOD
Med paketet följer en värdekod för Premium Access i 3 månader. Det ingår även 10 st SMS-krediter, dessa finns redan inlagda på ditt konto. Om du har överfört TellStick och enheter 
till ett befintligt konto, var noga med att aktivera Premium-koden på samma konto.

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

Ange koden från värdekortet och tryck "Lös in kod".

Lös in kod

E-mail address: din@epostadress.se

•••••••••••Password:

Login
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6. STÄLL IN MOBILNUMMER FÖR SMS-LARM

Lägg in ditt mobilnummer i händelsen
För att färdigställa så att larm skickas till dig så behöver du ställa in ditt mobilnummer i händelsen "SMS-larm för kyl". Allt är i övrigt inställt så att 
inga ytterligare justeringar behövs!

Trigga

Händelser

live.telldus.com

live.telldus.com live.telldus.com6.1 6.2

live.telldus.com6.4live.telldus.com6.3

SMS-larm för kyl

Telefonnummer:

Meddelande:

123 456789

Temperaturen i kylen är för hög!

Redigera SMS-åtgärd

Spara

Ange ditt mobilnummer och tryck på Spara. Klicka på SMS-ikonen under åtgärder

TIPS! Istället för SMS vid larm kan du ställa in så det skickas om Push-notiser istället. Välj då den ikon som 
visas här till höger istället för SMS-ikonen, och dra den till åtgärder i din händelse. Detta kräver dock att du 
har installerat appen och har Push aktiverat på din mobil. 
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7.1

7.3

7.2

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

7. 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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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 få varningsmeddelande 
via SMS för att snabbt kunna få hjälp. 

FÖR BÄTTRE RÄCKVIDD - Z-WAVE RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE
Om du har långa avstånd mellan TellStick och dina enheter, framför allt 
läckagesensorn och energimätaruttaget i paketet, så kan det behövas extra 
räckviddsförlängare. 

SMART KNAPP
En smart knapp för att automatisera 
scener, till exempel släcka alla lampor 
i huset när du går och lägger dig. Med 
denna knapp på nattduksbordet fixar du 
det med ett enda klick! Uppladdningsbart 
batteri ingår.

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/z-wave-rackviddsforlangare/
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/
https://telldus.com/se/produkt/z-wave-rackviddsforlangare/

