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Hvordan ta i bruk magnetsensoren

Det første du gjør for å montere
magnetsensoren er å gå til sidene
Hus/Oppsett/Endre enheter i appen din.

Ta av topp lokket på den største delen av
magnetsensoren og sett inn de medfølgende
batteriene. Sett på lokket og du ser en liten
lampe blinker rødt i fronten – trykk «søk etter
ting» i appen. Etter en kort stund dukker
magnetsensoren opp og du kan velge et unikt
navn samt hvilket rom du vil legge den i.

Gå til det rommet du valgte og du vil nå se at du
har magnetsensoren inne og tre bokser som
angir om magnet sensoren er åpen, gjort
inngrepen på eller har lavt batteri. Om en av
disse er krysset av vil du motta en SMS/epost
varsel.

Resette magnetsensor : Om det er slik at du
ønsker å resette magnet sensoren så må du
slette den fra appen . Velg «Hus», «oppsett» og
så «endre enheter» velg magnetsensor og slett.
Når den er slettet begynner den å blinke
intensivt. Om du må resette manuelt kan du
trykke den runde sirkelen på magnetsensoren i
noen sekunder til det begynner å blinke
intensivt. Nå er magnet sensoren klar for å bli
parret med en ny gateway.

In the app: Go to the page “House”, then “Setup” 
and click “Change units”.

Remove the top lid of the biggest part of the 
magnetic sensor and insert the batteries. 
Put on the lid and you’ll see a small red light 
flashing. Press “Search” in the app.

Give the sensor a name and choose which room 
it's in.

Press OK and update the app again.

Go to the room you have chosen and you will now 
see that the sensor is present with three boxes 
who will tell whether magnet is open, tampered 
with or has weak battery. 
If one of these is checked , you will receive an SMS 
/ email notification

Reset magnetic sensor: If you want to reset the 
magnetic sensor you must delete it from the app. 
Select "House," "setup" and then "change 
devices”. Select magnetic sensor and delete it. 
After deletion it starts flashing intensively. If you 
have to reset manually press a round circle on the 
magnetic sensor for a few seconds until it starts to 
flash. Now it’s ready to be paired with a new 
gateway.

Mount and connect the Magnetic sensor


