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SMART HJEM - Motoriserarede persienner 

Styr dine motoriserede persienner med din smartphone. Wifi -til -Radio
Brug wifi på dit kontor eller hjemme, din telefon og Connector-appen samt Mini Hub Connector, der får dine IoT-
produkter til at tale sammen. Nem at installere og nem at bruge. Styr flere persienner i dine rum med appen, det er 
muligt at koble sig op med for eksempel Google Assistant og bruge den indbyggede stemmestyring. En Mini Hub 
Connector kan håndtere op til 30 rulleskoddermotorer.
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Trin 2.

Trin 3.

Download Connector-appen fra 
AppStore eller Google Play.
Log ind eller opret konto. Log ind på 
Connector-appen.
Brug dit hjem / kontor wifi.

Sæt stikket i wifi-routeren eller i en 
stikkontakt. Et stik er nok til alle dine 
gardiner op til 100 meter i et åbent rum. Du 
har nu dit hjem/kontor WiFi, rullegardin 
med motor, stikket der har strøm og appen 
Connector i din telefon. Lad os få dem til at 
tale

Forbind stikket med appen på denne måde, 
åbn Connector-appen, klik på Tilføj ny enhed 
og vælg Hub Connector-stikket.

Par stikket på denne måde, tryk på stikkets 
programmeringsknap i to sekunder, indtil 
indikatoren blinker lilla. Nu er telefonen og 
stikket i kontakt med hinanden. Følg 
instruktionerne i appen.

Programmeringsknap

Indikator

Mini Hub-stikMotoren i dine persiennerApp Connector
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Sæt opladningsledningen i persiennen. 
Gardinmotoren skal oplades i seks timer for 
at være fuldt opladet, estimeret brugstid er 6
+ måneder. Når motoren blinker grønt er 
den opladet, når motoren er grøn er den 
fuldt opladet. Du kan programmere 
gardinet, når motoren oplades.

Gå ind i appen, klik på plus i højre 
hjørne. - Vælg Radio Motor i Connector-
appen og følg instruktionerne i appen.

For at parre motoren i rullegardinet 
med appen skal du holde "knappen" på 
motoren nede. Brug en pind til at få 
adgang til knappen, der er placeret inde 
i blindmotoren.

Følg instruktionerne i appen. Færdig!

Sørg for, at din telefon er tilsluttet dit hjem eller kontor WiFi. (Den lille instruktionsbog, der følger med, 
siger, hvad de forskellige farver signalerer.) Har du problemer med WiFi-forbindelsen - følg vejledningen i 
appen. Fortsæt med at følge appens instruktioner. Når stikket er parret med appen, er det tid til at 
programmere den persienne, vi ønsker at betjene.

Programmeringsknapp

I Connector-appen opretter du en identitet for hvert 
rullegardin, du bygger scenarier og rum, så du ved, 
hvilket gardin du vil betjene, hvis du har mere end et.

Held og lykke med dine motoriserede persienner




