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1.

Generelt

Smartly appen er organisert i fliser (Tiles). I hovedvinduet er
det en menylinje øverst, som viser hvilken installasjon du er
koblet til, ute-temperatur og tilkoblingsstatus.
Under menylinjen er det knapper for hus, samt alle soner (som
regle inndelt i rom) som er definert i installasjonen.
For hovedsiden på hus er det flere fliser, som man finner
ved å bla ned på siden. For en normal installasjon er disse
“Husoversikt” (side 7), “Hendelser” (side 18) og “Været”
(side 16). Dersom boligen har utstyr for å vise effektforbruk
vil dette også være tilgjengelig her.
Velger man en sone, vil man kunne endre aktuell modus for den
aktuelle sonen, eller sette opp “9. Sone, Lysscener” side 12
og/eller “11. Sone, Varmestyring” side 14 for sonen.
Andre fliser kan legges til, men dette er avhengig av
installasjonen.

Side: 4

2.

Innlogging

Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til
et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til
tilgjengelige tjenester som du har til din installasjon.
2.1

Login

Ved å trykke ”Logg inn” knappen logger du deg inn på
Smartly applikasjonen med oppgitt epostadresse (dette er
brukernavnet ditt) og Passord.
2.2

Glemt passord

Dersom du har glemt ditt passord vil du rutes til
https://smarthus.smartly.no, hvor du kan resette passordet ditt.
Her må du legge inn epostadressen din, som er brukernavnet
ditt. Har du glemt epostadressen må du kontakte kundeservice
hos Smartly.
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3.

Velg Installasjon

Dersom du har tilgang til flere installasjoner, for eksempel
hjemme og hytta, så kan du velge mellom disse etter
innloggings skjermbildet.
3.1

Bytt prosjekt

I hovedmenyen vil du få et eget valg, “Bytt prosjekt”, dersom
du har tilgang til flere installasjoner.
3.2

Velg prosjekt

Etter innlogging, eller etter å ha valgt “Bytt prosjekt” fra
menyen, får du en liste over installasjoner du har tilgang til.
Velg installasjonen du ønsker å administrere ved å trykke på
adressen.
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4.

Husoversikt

Dette er hovedsiden til din installasjon. Her kan du:

4.1

▶

Se og styre moduset til huset eller sonen.

▶

Navigere deg mellom sonene i det øverste feltet på
skjermen.

▶

Se hovedmenyen ved å trykke øverst i venstre hjørne av
skjermen.

▶

Se status for tilkobling og utetemperatur.

▶

Bla ned på skjermen for å se detaljer om aktiv sone.
Husmodus

Denne funksjonen lar deg enkelt styre hele huset med ett
enkelt trykk. Knappene fungerer som brytere og du kan selv
bestemme innstillingene til lys og varme som huset skal gå over
til når knappen aktiveres.
Som du ser på bildet til venstre så er modus «borte» aktivert.
Hvis du vil gjøre en endring i denne modusen så trenger du
bare å trykke på de tre prikkene oppe til høyre i dette feltet.
Du vil da få dette skjermbildet som lar deg styre lys og varme
for hver sone i din installasjon, for de forskjellige knappene
(Hjemme, Natt, Borte og Ferie)
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5.

Husmodus - Lys

5.1

Funksjon for lys-modus

Her defineres hva som skal skje for lys på de forskjellige
knappene i appen. Du får opp en liste over de definerte sonene
i boligen, og kan velge innstilling for hver sone. Her er det flere
valg for hvilken instilling sonen skal endres til for de forskjellige
knappene.
Velg modus du ønsker å endre over soneoversikten før du gjør
endringer (Hjem - Natt - Borte eller Ferie) og sett opp funksjon
for sonene:
▶

Av

▶

På

▶

Normal

▶

Dempet

▶

Nattlys

▶

Borte

▶

Tidsplan

▶

Ingen endring

Innstillingene for de fleste av disse gjøres inne på Lysscener
for hver sone der det er lys-styring. Trykk “Ferdig” for å
lagre innstillingen, eller “Avbryt” for å gå tilbake til tidligere
innstilling.
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6.

Husmodus - Varme

6.1

Funksjon for varme-modus

Her defineres hva som skal skje for varmen på de forskjellige
knappene i appen. Du får opp en liste over de definerte sonene
i boligen, og kan velge innstilling for hver sone. Her er det flere
valg for hvilken instilling sonen skal endres til for de forskjellige
knappene.
Velg modus du ønsker å endre over soneoversikten (Hjem - Natt
- Borte eller Ferie) og sett opp funksjon for sonene:
▶

Komfort

▶

Sparing

▶

Frostsikring

▶

Ingen endring

Innstillingene for disse gjøres inne på Varme-innstillingene
for hver sone der det er varmestyring. Trykk “Ferdig” for å
lagre innstillingen, eller “Avbryt” for å gå tilbake til tidligere
innstilling.
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7.

Hovedmeny

Denne menyen gir deg tilgang til instillinger. For å komme ut
av menyen trykker du på høyre side av skjermen. Når du er
inne i en meny, kan du gå tilbake ved å trykke på pilen oppe til
venstre på skjermen.
7.1

Innstillinger

Her kan du kontrollere om du ønsker å logge data og adaptiv
oppvarming. I tillegg er det innstillinger for veggpanel her.
7.2

Brukertilgang

Her finner du en oversikt over brukere som har tilgang til
installasjonen. I tillegg kan du invitere personer som skal ha
tilgang.
7.3

Min profil

Her administreres informasjonen om brukeren din, samt bytte
av passord.
7.4

Temaer

Her velger du tema for app, Lys eller Mørk.
7.5

Om Oss

Her finner du informasjon om Smartly.
7.6

Logg ut

Her kan du logge ut av appen.
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8.

Sone

Velg en sone i oversikten øverst i appen for å komme inn i
oversikten for sonen. Dersom det er lys satt opp i sonen, vises
fliser for lys. Dersom det er varme satt opp i sonen, vises fliser
for varme.
8.1

Lysscener

Her kan du velge aktuell scene for lys i sonen. Valgene er:
▶

Alt på - Alle lys på, dimmere til 100%

▶

Alt av - Alt lys av

▶

Normal - Lys som definert i modus “Normal”

▶

Dempet - Lys som definert i modus “Dempet”

▶

Nattlys - Lys som definert i modus “Nattlys”

▶

Borte - Lys som definert i modus “Borte”

Se “9. Sone, Lysscener” side 12 for oppsett av scener.
8.2

Lys

Her kan du individuelt styre lyskilder i sonen, uavhengig av
valgt scene. Dersom det er flere lyskilder enn 4, kan du “swipe”
på flisen for å se alle lyskildene. Dette er indikert med “prikker”
nederst på flisen.
8.3

Varme

Her kan du velge aktuell innstilling for varme. Valgene er:
▶

Komfort

▶

Sparing

▶

Frostsikring

Se “11. Sone, Varmestyring” side 14 for å sette ønsket
temperatur for de aktuelle valgene.
8.4

Varmeforbruk

Dersom logging av data er aktivert, vil du kunne se statistikk for
varmen i den aktuelle sonen.
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9.

Sone, Lysscener

For en valgt sone kan man endre scener ved å trykke på de tre
prikkene oppe til høyre på flisen for lysscener. Her får man opp
et skjermbilde som viser alle lyskildene i sonen.
9.1

Lyskilder

Velg først lysscene du ønsker å endre (til høyre for “Lagre
som...”). Lyset vil da settes i aktuell modus. Gjør endringer
på lysscenen, og trykk på knappen for å lagre scenen. Trykk
krysset oppe til høyre for å avbryte.
De aktuelle scenene som kan endres er:
▶

Normal

▶

Dempet

▶

Nattlys

▶

Borte

Innstillingene for “Alt på” og “Alt av” er faste, og kan ikke
endres.
9.2

Modus

For å bytte lys modus kan du trykke på pilen til høyre som
da tar deg til Oversikt siden. Her kan du bytte mellom de fire
aktuelle modusene slik vist på side 8.
9.3

Tidsstyring

Dersom tidsstyring av lyset i sonen er tilgjengelig, kan du
trykke på “TIDSPLAN” for å sette opp tidspunkter for aktivering
av scene - se “10. Sone, Tidsstyring Lys” side 13.
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10.

Sone, Tidsstyring Lys

Dersom tidsstyring er tilgjengelig, kan du velge TIDSSTYRING
fra lysscene for å sette opp tidsstyringen. Her kan du definere
flere tidspunkter for å aktivere lysscener. Alle lysscener kan
styres til ønsket tidspunkt.
10.1

Tidsplan

Med knappen “Tidsstyring” kan man skru av eller på tidsstyring
av lyset i sonen.
Under dette ser du tidspunkter som er definert. trykk på en av
disse for å få mulighet til å endre tidspunkt eller scene.
Hvis du vil endre tidspunktet for når lysscenen skal aktiveres så
kan du gjøre dette ved å trykke og holde inne “håndtaket” til
den aktuelle tidsstyringen og dra inntillingen til det tidspunktet
du ønsker.
Du kan også trykke og holde på innstillingen for å endre den.
Trykk “Legg til” for å definere et nytt tidspunkt, eller “Endre” for
å endre dersom en innstilling er valgt.
10.2

Legg til eller endre regel

I skjermbildet for å legge til eller endre regel velger du øverst
hvilken lysscene som lyset skal endres til for det aktuelle
tidspunktet.
Deretter velger du tidspunkt for endringen.
Nederst på siden velger du hvilke ukedager endringen skal
aktiveres.
Trykk “Lagre”-knappen for å lagre tidspunktet, eller “Slett”knappen for å fjerne innstillingen. Trykk krysset oppe til høre
for å avbryte, for gå tilbake til oversikten uten å lagre.
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11.

Sone, Varmestyring

På «Varme» siden kan du se status på varmemodus i rommet,
samt endre denne modusen.
11.1

Varmevalg

Du har tre forskjellige moduser å velge mellom. Komfort,
Sparing og Frostsikring. Den modusen som er aktivert er den
som er merket grønn.
11.2

Varmeforbruk

Dersom logging av data er aktivert (se “Hovedmeny” (side
10)) vil systemet kunne vise historiske temperaturer for
sonen.
11.3

Innstillinger

Ved å trykke på de 3 prikkene oppe til høyre på flisen, kan du
endre innstillinger for temperatur for den valgte sonen. Dra
markørene for de forskjellige modusene til ønsket temperatur.
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12.

Sone, Varme Tidsstyring

Dersom sonen har aktivert egen tidsstyring, kan du trykke på
“TIDSPLAN” for å se eller endre innstillingene
12.1

Tidsplan

Med knappen “Tidsstyring” kan man skru av eller på tidsstyring
av varmen i sonen.
Under dette ser du tidspunkter som er definert. trykk på en av
disse for å få mulighet til å endre tidspunkt eller scene.
Hvis du vil endre tidspunktet for når varmemodus skal aktiveres
så kan du gjøre dette ved å trykke og holde inne “håndtaket” til
den aktuelle tidsstyringen og dra inntillingen til det tidspunktet
du ønsker.
Du kan også trykke og holde på innstillingen for å endre den.
Trykk “Legg til” for å definere et nytt tidspunkt, eller “Endre” for
å endre dersom en innstilling er valgt.

12.2

Legg til eller endre regel

I skjermbildet for å legge til eller endre regel velger du øverst
hvilken varmemodus som skal aktiveres på det aktuelle
tidspunktet.
Deretter velger du tidspunkt for endringen.
Nederst på siden velger du hvilke ukedager endringen skal
aktiveres.
Trykk “Lagre”-knappen for å lagre tidspunktet, eller “Slett”knappen for å fjerne innstillingen. Trykk krysset oppe til høre
for å avbryte, for gå tilbake til oversikten uten å lagre.
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13.

Været

Været siden viser lokalt vær basert på hvor installasjonen er.
Dette vil si at om du har en fjernoppkobling mot installasjonen
er det været det installasjonen er som skal vises, ikke været der
du befinner deg.
Dersom du utvider været ved å trykke oppe til høyre på flisen,
får du opp værmeldingen for de neste dage
Været er basert på data fra yr.no.
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14.

Dørtelefoni for fellesanlegg

Dersom du har installert dørtelefoni fra Smartly i leiligheten,
vil du kunne motta samtaler fra anlegget, og åpne døren for
gjester.
14.1

Oppkall

Når noen ringer på døren, kommer det opp som et anrop, der
du kan velge å besvare samtalen. Når du besvarer, får du opp
en skjerm som viser kameraet ved døren. Der kan du velge å
besvare samtalen for å snakke med de som står utenfor, eller
du kan velge å bare åpne døren.
Personer som står utenfor, vil ikke kunne kommunisere med deg
før du trykker “Besvar” andre gang. Dermed kan du unnlate å
besvare samtalen når du ser hvem som ringer på.
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15.

Hendelser

Hendelser viser hendelser som er definert i systemet.
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16.

Kundeservice

Smartly kundeservice er klar til å hjelpe deg om du har behov
for hjelp, eller har spørsmål:
https://support.smartly.no
support@smartly.no
51 90 80 90 (innvalg 1 for privat, og deretter 3 for Smartly)
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