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Var vänlig återvinn denna 
Användarguide.

Innehållet i ditt Smarta Hem-paket 
ska inte slängas bland hushålls- 
soporna. För mer information kring 
hur produkterna skall hanteras  
kontakta oss på info@kalejdo.tv.

VARNINGAR
•	 Utsätt inte utrustningen för regn eller 

fukt.
•	 Ta inte bort utrustningens hölje.
•	 För inte in föremål i utrustningen genom 

ventilationshålen.
•	 Hantera inte nätsladd och nätadapter 

med våta händer.
•	 Täck inte för ventilationsöppningarna 

med några föremål som till exempel 
bordsdukar, dagstidningar, gardiner eller 
liknande.

•	 Inga föremål med öppen låga, som till 
exempel tända stearinljus, bör placeras 
på utrustningen.

•	 Se till att det finns omkring 10-20 cm fri 
plats runt om enheten (gateway).

•	 Spill aldrig vätskor på utrustningen. Om 
du skulle spilla vätska inuti den, måste du 
vända dig till en kvalificerad service-
tekniker.

GARANTIVILLKOR
För information om gällande garanti, kontakta 
din återförsäljare.
Spara ditt inköpskvitto. Kvittot är ett inköpsbevis 
på en värdefull vara. Det skall förvaras säkert och 
hänvisas till vid försäkringsfall eller vid  
korrespondens med återförsäljaren.
För att garantin skall gälla är det kundens ansvar 
att framställa bevis om och datum för köpet. 
Kvitto eller faktura är tillräckligt bevis för detta.
Vid anspråk på att nyttja garantin, kontakta alltid 
din återförsäljare.
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Ditt nya Smarta Hem Startpaket
Kalejdo Smarta Hem Startpaket består av flera smarta funktioner, enkla att använda!

Larmfunktion

Larma dörrar när du är hemma, larma hela huset när du är borta. Ett enkelt sätt för ökad säkerhet 
hemma och bättre koll på när någon kommer hem. Du kan även bygga ut funktionen med fuktlarm 
och brandlarm. Larmet skickar ett meddelande till din telefon.

Smart styrning

Styr lampor och apparater i hemmet, direkt från appen oavsett var du är. Kontrollera om du glömde  
kaffekokaren på när du åkt hemifrån. Eller starta kaffekokaren när du är på väg hem.

Hållbarhet

Mät energiförbrukning på dina lampor och apparater. Sätt sparmål och sänk din energiförbrukning.

I appen kan du enkelt anpassa systemet för hur du vill använda det. Genom att skapa enkla rutiner kan du 
göra systemet smartare. En rutin kan t.ex. vara “När klockan är 18.00 tänd Kökslampa” eller “Om Ytterdörr 
öppnas, starta Hallbelysning” .
Du kan även via Butiken köpa fler sensorer för att bygga på systemet. Behöver du hjälp, kontaktar du oss 
direkt via en knapp i appen.
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Utbyggnad av systemet (tillval)

Se Butiken i appen för mer info

Detta ingår i paketet!

Gateway HPGW-G5 som kopplar ditt 
system mot ditt stadsnät.

Nätadapter 12  V för 
anslutning till eluttag.

Datakabel för anslutning 
till stadsnätets switch.

2 st dörr/fönster-
sensorer

1 st multisensor 
(rörelse, temperatur)

2 st brytare med 
energimätning

Kalejdo Smarta Hem  
app för Android och iOS.

Brandvarnare Fuktvarnare
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Innan du börjar - Översikt steg för steg

# 1
Kontrollera att allt är med i förpackningen 

och att ingen utrustning ser skadad ut. 

(se sidan 4).

# 2
Installera gateway på lämplig plats i din 

lägenhet. 

(se sidan 8-9).

# 3
Ladda ner Kalejdo Smarta Hem-appen till 

din telefon och logga in 

(se sidan 10-11).

# 4
Anslut din gateway och para varje sensor. 

(se sidan 12-13). 

# 5
Placera ut sensorer där du vill ha dem. 

(se sidan 14-18). 

# 6
Börja använda appen och anpassa den till 

dina behov. 

(se sidan 19-24).

Om du har frågor eller problem i något steg, tveka inte att kontakta oss för att få hjälp! 
Ring 0770 17 18 99. 

I många fall får du också hjälp av någon av våra duktiga återförsäljare.
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Så här fungerar ditt Smarta Hem-system

Ditt Stadsnät*Kundtjänst
Kalejdos  kundtjänst är redo om du 
har problem eller frågor kring ditt 
system.

Självklart kommer du åt ditt system 
även när du är hemifrån. Du kan hålla 
koll och få viktiga larm och notiser som 
du själv skapar. 

* Eller din bredbandsoperatör
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Ditt Stadsnät*

Olika sensorer i ditt hem gör att 
du får bättre koll, ökad trygghet 
och förbättrad komfort.

Din gateway är kopplad direkt till stadsnätet, dvs. all 
data skickas utanför Internet - säkrare och påverkas 
inte av surf eller streaming.
Har du inte stadsnät, kan du ändå använda din 
vanliga bredbandsanslutning.
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Placera och koppla in gateway

Lämplig placering av gateway

Placera din gateway på lämplig plats i ditt hus eller lägenhet, 
t.ex. i närhet till stadsnätsswitchen, i ett teknikrum eller 
liknande. Se till att ha god ventilation runt om och så att det är 
enkelt att komma åt din gateway vid behov.

Bästa placering av din gateway är centralt i din bostad. Du kan 
testa olika positioner så du får bästa täckning för de sensorer 
du ansluter. Sensorerna har upp till 30 m räckvidd, men ju fler 
du ansluter desto bättre täckning får du i din bostad.

Inkoppling av gateway

Din gateway skall anslutas till avsedd port i din stadsnäts-
switch så att trafiken är så säker som möjligt. Kontrollera med 
din stadsnätsoperatör vilken port som är korrekt.

Medföljande nätadapter ansluts till närmsta vägguttag.

Vägguttag

Port i din stadsnätsswitch*.

* Om du är osäker, kontakta din stadsnätsoperatör eller Kalejdo för information 
om vilken port din gateway skall sitta i. Om du ansluter din gateway utanför stads-
nätet kopplar du den direkt in i valfritt bredbandsuttag (eller din router).
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Mer om gateway

Din gateway har stöd för de trådlösa protokollen z-wave och zigbee 
som många olika leverantörer stödjer. Det betyder inte att du kan 
ansluta många olika typer av sensorer, du finner godkända sensorer 
i appen under Butik.

Din gateway har ett inbyggt batteri som backup vid ett eventuellt 
strömavbrott, samt en inbyggd siren som kan utlösas vid ett larm.

På framsidan finns tre lysdioder med följande funktioner:

Lysdiod 1

   Röd fast Larmläge

   Röd blinkande Hemmaläge (skalskydd)

   Grön fast Parningsläge

Lysdiod 2

   Grön fast Parningsläge

Lysdiod 3

   Röd fast Alarmminne

   Röd blinkande Alarm aktiverat

   Gul fast Normalläge

1

2

3
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Ladda ner och installera app
Ladda ner Kalejdo Smarta Hem-app via App Store eller Google 
Play. För att kunna använda appen krävs en mobiltelefon med 
operativsystemen iOS eller Android. Appen är utvecklad för  
mobiltelefoner, men går att använda på en läsplatta också.

Sök appen “Kalejdo Smarta Hem”

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service 
mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör 
Google Inc.
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Logga in i appen
Efter att du laddat ner Kalejdo Smarta hem-app kommer du 
till sidan för inloggning. Första gången du loggar in måste 
du skapa ett användarkonto. 

Klicka på Registrera på inloggningssidan. Ange din mail-
adress och önskat lösenord. 

En aktiveringskod med sex siffror skickas till din mailadress. 
Ange koden i appen.

Nu är du inloggad!

När du väl loggat in finns möjlighet att koppla fler användare 
till samma system, t.ex. om ni är flera i samma familj som vill 
kunna använda systemet.
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Koppla gateway och para  
sensorer
Nu är det dags att koppla din gateway mot din app. Gå till 

Enheter och klicka sedan på     .

Med ditt Kalejdo Smarta Hem Startpaket medföljer en Gateway-
kod med 16 siffror (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx). Skriv in koden i appen 
och din gateway kommer att kopplas till appen.

Därefter är det dags att koppla ihop sensorerna med din gate-
way, detta kallas för “parning”. Gå till Enheter och klicka återigen 

på     .

Välj “Lägg till” och följ instruktionerna. Exakt hur du parar olika 
sensorer skiljer sig åt beroende på typ och tillverkare av sensor. 
Grundläggande är det samma rutin och du kommer att få 
instruktioner i själva appen.

Din gateway känner automatiskt av vilken typ av sensor du vill 
para, följ instruktioner i appen och på sidan 13.
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När parningen påbörjas 
kommer din gateway 
att ställa sig i ett läge 
där den “lyssnar” efter 
nya sensorer.

Du kan följa kommuni-
kationen på skärmen. 
Det kan ta upp till 2 
minuter innan din 
gateway är redo.

När det står “Din tur” 
trycker du på den 
sensor du vill para 
ihop med din gateway. 
Följ instruktionen för 
varje sensor, då de ser 
olika ut.

Efter en stund får du en 
bekräftelse på att de 
hittat varandra och den 
nya sensorn är nu en del 
i ditt system.

Du kan avsluta genom att ge den nya 
sensorn ett namn som passar. 

Avsluta med att klicka på KLAR.
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Dörr/fönstersensor

Användningsområde Din dörr/fönstersensor används för att kontrollera  
öppet eller stängt. Den kan vara del i ett larm men 
också användas för att skapa en rutin med andra 
sensorer (t.ex. tända lampan i hallen när ytterdörren 
öppnas).

Placering Sensorn består av två delar, en större sensordel och 
en mindre magnetdel. De två delarna skall placeras 
i direkt anslutning till varandra med maximalt 5 mm 
avstånd, när dörr eller fönster är stängt.
Lämplig placering är på dörrens eller fönstrets övre 
hörn där det öppnas.

Montering Båda delar monteras med skruv för bästa hållbarhet. 
Dubbelhäftande tejp medföljer för test av olika 
placering. 
Dörr/fönstersensorn skall alltid monteras vertikalt.

Parning med gateway Håll inne knappen på framsidan på den större sensor-
delen i ca 10 sekunder. Därefter blinkar lysdioden till 
med rött ljus. Följ sedan instruktionerna i appen. 
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Multisensor

Användningsområde Din multisensor känner av rörelse och närvaro i ett 
rum, men mäter också temperatur och ljusstyrka. Den 
kan användas som del i ett larm, men också som när-
varosensor för t.ex. belysning kopplad till systemet.

Placering Lämplig placering är högt på väggen eller i taket i ett 
hörn av det rum där du vill ha sensorn. Den behöver 
fri sikt för att fungera så placera den fritt från möbler, 
växter och andra saker i rummet.

Montering Multisensorn sitter på en fot som kan skruvas på vägg 
eller i tak.

Parning med gateway Öppna skalet på multisensorn. Håll inne parnings-
knappen i ca 10 sekunder. Därefter blinkar lysdiod 
med rött ljus (på framsidan).  
Följ därefter instruktionerna i appen. 



16

Smart plug

Användningsområde Din smart plug  placeras i ett vägguttag mellan 
uttaget och den apparat eller lampa du vill styra. 
Därigenom kan du slå på och av enheten via appen. 
På framsidan finns en knapp som manuellt slår på 
och av uttaget.

Placering I vägguttag.

Montering I vägguttag.

Parning med gateway Håll inne knappen på framsidan av din smart plug 
i upp till 10 sekunder. Därefter blinkar lysdioden till 
med rött ljus och din gateway ger ifrån sig ett ljud 
som bekräftar parningen. I appen får du en bekräf-
telse och följer instruktionerna på skärmen. 
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Brandsensor

Användningsområde Din brandvarnare känner av rök i rummet optiskt. 
Den har även en inbyggt temperaturmätare och en 
inbyggd siren som varnar vid larm.

Placering Lämplig placering är i taket i eller mellan de rum där 
ett förbättrat brandskydd önkas.

Montering Brandvarnaren bör skruvas i tak, via medföljande 
monteringsram. Själva brandvarnaren monteras 
därefter i ramen.

Parning med gateway OBS! Din brandvarnare måste kalibreras efter att du 
har satt i batteriet. Följ instruktionerna som medföljer 
och vänta tills kalibreringen är klar!
Håll sedan inne knappen på framsidan i ca 10 
sekunder. Därefter blinkar lysdiod till med rött ljus. 
Följ därefter instruktionerna i appen. Parning kan ta 
några minuter, ha tålamod.

Du kan närsomhelst testa att din brandvarnare fungerar som den skall genom att trycka en gång snabbt på funktionknap-
pen. Du skall då höra en ljudsignal som bekräftar normalläge och uppkoppling. OBS! Om din brandsensor börjar larma går 
det av säkerhetsskäl inte att stänga av sirenen förrän sensorn inte längre känner av rök.
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Fukt- och vattenläckagesensor

Användningsområde Din fuktsensor kan känna av fukt vid t.ex. en tvätt-
maskin eller diskmaskin. Den har en sensorkabel som 
utlöser ett larm om fukt eller vatten detekteras under 
50 sekunder.

Placering Lämplig placering i nära anslutning till ett område 
där fukt eller vattenläckage kan förekomma. Sensorn 
kan placeras på väggen och sensorkabel leds ner mot 
området som skall kontrolleras.

Montering Sensorn skruvas på vägg eller läggs på golv. Sensor-
kabel skall ligga mot det område som skall mätas 
eftersom det är själva kabeln som mäter fukt.

Parning med gateway Håll inne knappen på baksidan i ca 10 sekunder. 
Därefter blinkar lysdioden till med rött ljus samt en 
ljudsignal. Följ därefter instruktionerna i appen, parn-
ing kan ta någon minut, ha tålamod! 

Du kan närsomhelst testa att din fuktsensor fungerar som den skall genom att trycka en gång snabbt på funktionknappen. 
Du skall då höra en ljudsignal som bekräftar normalläge och uppkoppling. OBS! Om din fuktsensor börjar larma går det av 
säkerhetsskäl inte att stänga av sirenen så länge den känner av fukt.
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Att lägga till Paneler

Du kan enkelt lägga till Paneler på din 
Överblick genom att trycka på         . 

En lista på valbara Paneler visas och du 
lägger till önskad Panel genom att klicka 
på den. Vilka Paneler du kan välja mellan 
beror på vilka tjänster du har köpt och 
vilka sensorer du har i ditt system.

Följ instruktionerna för vilka sensorer du 
vill koppla till Panelen, namnge din Panel 
och tryck på Spara.

Överblick
Efter inloggning kommer 
du till sidan Överblick. Här 
har du möjlighet att skapa 
din egen överblick över 
de funktioner du har i ditt 
system, genom att lägga till 
så kallade Paneler. I princip 
finns det en Panel för varje 
funktion i systemet.

Du kommer enkelt åt de 
vanligaste funktioner du vill 
använda.

Tips!
Du kan ändra ordning och  
flytta runt på de olika  
Panelerna på sidan Överblick. 

Tryck på           och välj Ändra. 

Tryck på den Panel du vill flytta 
(håll inne i 2 sekunder).

Dra Panelen upp eller ner på 
sidan så den hamnar där du 
vill ha den.

Tryck på Spara.
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Rutiner
Genom att skapa Rutiner i appen kommer ditt smarta system att 
automatiseras. 

Du hanterar dina Rutiner genom att klicka på          . Lägg till, ändra eller 
radera. 

För att lägga till en Rutin, följ instruktionerna på skärmen och ställ in de 
värden du önskar. 

På sidan för Rutiner kan du slå på  
och stänga av de Rutiner som är  
skapade.

•	 Blå bakgrund: aktiva Rutiner som  
är påslagna

•	 Grå bakgrund: avaktiverade  
Rutiner som inte kommer att  
utföras.

För att slå på och av en Rutin, behöver  
du bara klicka på den för att ändra 
läge.

Varje Rutin har unika inställningar.
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Enheter
På sidan Enheter får du en översikt över vilka sensorer och 
annan utrustning du har anslutet i ditt system. Du kan få mer 
detaljerad information om varje sensor. 

Informationen som visas varierar beroende på typ av sensor. 

Här kan du också namnge dina sensorer och ändra namn i 
efterhand, om du t.ex. flyttar en sensor.

Under Enheter lägger du till 
nya enheter till ditt system  
genom att klicka på         .
 
Se rutinen för detta på sidan  
12 och framåt. 

Lägg till eller ta bort enhet
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Hållbarhet
Fliken Hållbarhet visar energiförbrukning på de smart plugs du 
har anslutit i systemet. Om du sätter en smart plug på en apparat 
eller lampa under en vecka kan du få en bra sammanställning av 
energiförbrukning.

Genom att klicka på            aktiverar du filterfunktionen.

I filterfunktionen ställer du in ditt  
elpris per kWh. Du kan sedan välja  
följande inställningar:

•	 Enhet (kWh eller kr)

•	 Period (månad, vecka eller dag)

Filterfunktion för val av översikt.
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Butiken
På Butiksfliken får du en överblick över vilka tjänster och 
tillbehör som finns kopplat till ditt Smarta Hem-system.

Här kan du aktivera fler Tjänster och läsa mer om vilka sensor-
er och andra tillbehör som finns för utbyggnad av systemet. 

Om du vill köpa ett tillbehör slussas du vidare till vår web-
butik.

Om du vill aktivera en Tjänst kan rutinen se olika ut beroende 
på typ av Tjänst. Vissa Tjänster kräver att du tecknar ett 
abonnemang, andra startar direkt i appen.

Plattformen för smarta tjänster är en öppen plattform med 
målsättning att ett antal olika tjänsteleverantörer skall finnas 
som erbjuder olika typer av smarta tjänster.

Utbudet i Butiken kan därför variera över tid och kan variera 
lokalt beroende på vilket stadsnät du är anslutet till.

Om du vill veta mer kring vilka möjligheter till påbyggnad som 
finns specifikt för dig, kan du även kontakta Kalejdo på  
support@kalejdo.tv eller 0770 - 17 18 99.



support@kalejdo.tv

Behöver du hjälp?

0770 17 18 99


