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1. PRODUKT BESKRIVELSE
Denne enheten er kontrollsenteret til dine Gardia Zigbee enheter. Denne gjør det mulig for deg 
å sette opp scener og automasjoner på dine Zigbee enheter. 

2. PRODUKT SPESIFIKASJONER
Produktnavn: Smart Security Gateway
Drift strøm: 5V/1A
Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee
Trådløs avstand: Inntil 70m (fri sikt)
Størrelse: 89x89x23,5mm

3. INNHOLD I PAKKEN
•	 HUB 
•	 Strømadapter
•	 USB kabel 1m 
•	 Ethernetkabel 1m 
•	 Reset pin
•	 Manual

4. RESET HUB 
Trykk og hold inne reset knappen med den medfølgende nålen i minst 5 sekunder. Når Status 
LED lyser igjen er enheten resatt. 

5. TIPS TIL PLASSERING
•	 Forsøk å plasser HUB så sentralt at den avstanden til alle Zigbee enheter blir så kort som mulig
•	 Unngå å plasser enheten i nærheten av signal forstyrrende elementer og i rom med høy 

fuktighet
•	 Signalet fra HUB til Zigbee enhet vil svekkes når noe er imellom enhetene.

6. OPPSETT
Sjekk at mobil og HUB blir koblet til samme nett. 

Last ned Gardia appen ved å benytte QR koden på forsiden eller søk opp appen i din app butikk. 
På startsiden trykk på «+» tegnet i venstre hjørne og velg legg til enhet. Appen søker nå etter 
nye enheter automatisk og du trykker på ikonet som kommer opp. Følg så videre instruksjoner i 
appen. Når enheten er lagt inn finner du den på startsiden. 
For å legge til nye enheter til HUBen trykk deg inn på den og velg «devices» og når enheten er i 
sammenkoblingsmodus kan du trykke «fast search» og enheten legges seg til automatisk. 

7. HUB STATUS LYS

Status LED
Lys er på HUB er ikke lagt til app

Lys er av HUB er lagt til i app eller er avslått

LAN LED

Lys er av Ethernetkabelen er ikke tilkoblet eller enheten er slått av

Lys er på Ethernetkabel er koblet til

Lys blinker HUB sender eller mottar data fra server.
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