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Futurehome Smarthub

Oppsett og installasjon av din Futurehome Smarthub avhenger av modell og versjon. Du finner din modell på undersiden av Smarthuben, i
teksten til venstre (rett under serienummer). Se eksempel:

https://support.futurehome.no/hc/no/articles/115004640026-Futurehome-Smarthub/subscription.html
https://support.futurehome.no/hc/no
https://support.futurehome.no/hc/no/signin?return_to=https%3A%2F%2Fsupport.futurehome.no%2Fhc%2Fno%2Farticles%2F115004640026-Futurehome-Smarthub&locale=no
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 Datablad og FDV dokumentasjon for alle modeller finner du på products.futurehome.io.

Futurehome Smarthub - CUBE-1V1-EU

Se egen side for oppsett og installasjon av Futurehome Smarthub på start.futurehome.io.

Futurehome Smarthub - CUBE-1V0-EU

1. Last ned Futurehome på App Store eller Google Play.

Trykk her for å gå til Android appen  
Trykk her for å gå til iOS appen 

http://products.futurehome.io/
https://www.futurehome.io/start
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2. Opprett bruker/ logg-inn i appen og lag et 'sted'.

3. Koble opp Smarthub med medfølgende nettverkskabel og strømadapter slik som anvist under. Din Smarthub vil nå starte automatisk.
Oppstarten kan ta opp til 2 minutter. Under oppstartsfasen lyser det sterkt lilla ved logoen på toppen av Smarthub, når Smarthub har startet
og er klar vil lyset bli hvit/rosa og noe svakere.

4. Det er nå viktig at både Futurehome Smarthub og telefonen/enhetne du har logget inn i appen med befinner seg på samme lokalnett,
hovedsaklig ved at telefonen din er tilkoblet hjemmets Wi-Fi. Dette for at Appen skal kunne 'oppdage' Smarthuben.

https://itunes.apple.com/tr/app/futurehome/id825614448?mt=8
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5. I appen, velg "Register Smarthub" vil Smarthub bli registrert opp mot din bruker, og du trenger ikke lenger være på samme nettverk for å
logge deg inn. Du kan nå fritt bruke appen fra hvor som helst i verden.

Brukeren du er logget inn med vil automatisk bli eier av stedet når du registrerer et nytt sted, eierskap kan overføres på et senere tidspunk om
ønskelig.

Hver Smarthub er tilknyttet et ‘Sted’, hvor du kan definere ulike rom og innenfor hvert rom legger man til enheter.

For videre oppsett av produkter, se: Oppsett av produkter & brukermanualer. Skulle du ha behov for hjelp finner du vår kontaktinformasjon på 
futurehome.io.

https://support.futurehome.no/hc/no/sections/200529686-Oppsett-av-produkter-brukermanualer
https://www.futurehome.io/

