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Handhavandemanualen hjälper dig att börja använda och konfigurera
ditt NookBox system efter dina behov.

Välkommen till ditt nya smarta hem!
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1. Logga in
Börja med att logga in på systemet genom att gå till hemsidan www.mynookbox.com och skriv in dina uppgifter och klicka på anslut.

2. Standardkoder i systemet
Det finns olika typer av koder i NookBox som används för olika syften:
Masteranvändare för område 1 (Standard PIN-kod: 1111)
Masteranvändare för område 2 (Standard PIN-kod: 2222)
Dessa används för att administrera användarkoder samt enklare administration av dina enheter.
Programmeringskod: (Standard PIN-kod: 5555)
Denna används för programmering och för att lägga till/ta bort enheter i ditt system, samt avancerade inställningar.
Kod för användare i område 1 är (1234)
Kod för användare i område 2 är (4321)
Dessa används för till och frånkoppling av ditt system.
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3. Översikt av inställningar i NookBox
I MyNookBox-portaIen får du följande menyer på startsidan.

» Säkerhet

» Automation

» Kamera

» Händelse

» Inställning

Säkerhet
Aktivera HEMMA / FRÅN / BORTA, och få en översikt av dina enheter, samt att manuellt hämta bilder från kameradetektorer.

Automation
Här får du en översikt av dina smartahem enheter. I gruppemenyen kan du lägga till valfria enheter i en grupp,
till exempel alla enheter i ett rum. I menyn Scenario kan du programmera individuella smartahem-scenarier.

Kamera
Ingen funktion i nuvarande version.

Händelse
I menyn Händelse får du en översikt över alla notiser som registrerats i systemet. Exempel på det som loggas är Frånkoppling,
Bortatillkoppling, fel, larm. De 500 senaste händelserna sparas.

Inställning
När du trycker på inställning, så ska du ange din PIN-kod. Det är Master användarkoden. (Standard PIN-kod: 1111)
Då får du tre menyer:
•
•
•

Enhet
Geofencing (Ingen funktion i nuvarande version)
Centralenhet

Enhet
Här kan du namnge dina enheter, ange områdetillhörighet och göra gångtest
(Se mer om gångtest i installationsmanualen, denna hittar du på Kjell.com).

Centralenhet
Här lägger du till användarkoder, aktiverar notifiering vid Bortatillkoppling- och Frånkoppling. Här ändrar du också Masterkoden.
Engångskod är en kod som kan lämnas ut till t.ex. hantverkare, denna kod är förbrukad vid första till-koppling.
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4. Ändra namn på enheter
För att anpassa systemet, kan det vara bra att ge dina enheter nya namn. T.ex IR Detektor Köket, Magnetkontakt balkongdörr.
Gå in på www.mynookbox.com. Här loggar du in och klickar på Inställning.
Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)
Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärda i systemet.
Tryck på

prickade linjen för enheten du vill ändra namn på. Skriv in ett namn och tryck på «Spara»

5. Ändra/lägga till användarkoder
Gå in på www.mynookbox.com.Här loggar du in, och klickar på Inställning.
Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)
Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärda i systemet.
Klicka på «Centralenhet» i menyen til vänster. Välj sedan fliken «Kod». Lägg till fler användarkoder genom att klicka på + tecknet.
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6. Ändra/lägga till användare
Gå in på www.mynookbox.com
1. Klicka på systemnamn lägst upp till höger och klicka på konto

2. Klicka på symbolen bredvid Konto för att låsa upp och kunna editera.

3. Klicka på + tecknet för att lägga till användare och fyll i uppgifterna.

Efter man valt spara så går det att logga in i systemet för den nya användaren.
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7. Slå på/av systemet via knappsatsen
1. Slå din kod. (Standardkoden er 1234. Denna ska ändras vid installation.)
2. Tryck på knapp för önskat läge.

Låst hänglås för att Bortatillkoppla

Hus för att Hemmatillkoppla

Öppet hänglås för att Frånkoppla

Borta
Om systemet är BORTATILLKOPPLAT är alla detektorer aktiva och kommer vid aktivering utlösa larm eller starta ingångstiden.
När ingångstiden startar, har du en viss tid på dig slå AV systemet.
Om ingångstiden löper ut innan du slagit rätt kod, kommer larmet lösas ut.
Hur lång inpasseringstid du har kan programmeras i systemet. (standardinställning 30 sekunder)

Hemma
Om du aktiverar HEMMATILLKOPPLING, aktiveras endast delar av systemet.
Detta används till exempel när du vill larma dörrar och fönster när du är hemma.
(Vilka detektorer som skal kopplas bort/vara aktiva, programmeras via mynookbox.com med hjälp av Programmeringskoden 5555).

Från
Om systemet är FRÅNKOPPLAT så är hela systemet frånkopplat och kommer inte utlösa larm.

8. Meddelande- och kontoinställningar
Under ditt kontonamn uppe till höger hittar du följande menyer:

Konto
Sätt upp nya konton för inloggning i systemet.

Meddelande
Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. (SMS-meddelande och Tal-meddelanden från Cloud är inte tillgängliga)
Valen för Push/Email innebär följande:
Alla: Skickar ut samtliga meddelanden
Inbrott: Skickar endast ut larmmeddelanden
Ingen: Inga meddelanden skickas
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9. Automation

Enhet
Här kan du se dina hemautomationsenheter samt se status på temperaturgivare, styra smartplugs, termostater, dörrlås, belysning och
andra tilbehör som är inlärda i din Nookbox.

Område
Här kan man samla sina enheter i olika områden för att lätt komma åt dem.

Grupp
Här kan du styra enheter av samma typ. Till exempel alla eller delar av belysning eller alla lås.

Scenario
Här kan du skapa och styra Scenarer. Ett scenario kan till exempel vara «Natt», då systemet slår av all belysning, låser ytterdörren och
aktiverar larmet i HEMMA status. Denna funktion styrs manuellt via t.ex. app eller strömbrytare.

Regel
Här kan du skapa regler för systemet. En regel är automatisk styrning som triggas av en händelse. Det kan till exempel vara att kaffekokaren
automatisk slås av när larmet aktiveras, eller att värmen i stugan slås på när temperaturen faller under 20 grader.
Det kan vara att belysningen ska vara på mellan klockan 07.00 och 22.00 på vardagar och mellan 08.00 och 00.00 på helgerna.
Nya regler skapas med att trycka på + överst på regelsidan.
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10. Använda NookBox appen

Logga in med dina användaruppgifter.
När du loggat in ser du startsidan.
Här ser du status på ditt system och kan välja läge:
•
•
•

Låst hänglås för att BORTATILLKOPPLA (Slå på larmet)
Symbol med hus för HEMMATILLKOPPLA (Slå på HEMMA läge)
Öppet hänglås för att FRÅNKOPPLA (Stäng av larmet)

I nedarkant hittar du 5 symboler

I säkerhetsmenyn är det möjligt att aktivera BORTA/HEMMA /FRÅN.

Listar dina larmenheter.

I Automationsmenyn hittar du en översikt över smartahem tillbehör. Dessa kan också styras direkt från Appen.

I menyn Kamera får du en översikt av dina kameraenheter (IP kamera med strömmande bild används inte i nuvarande version).

I Händelsemenyn får du en översikt över registrerade notiser i systemet.
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Klicka på den andra symbolen
från vänster i nederkant för att
se dina enheter.

Klicka på den tredje symbolen
från vänster (Automationsmenyn) i nederkant för att se
och administrera dina
SmartaHem enheter.

Klicka på Kamera symbolen
för att se dina IP kameror och
Video Porttelefon.

Klicka på kugghjulet uppe
till höger för att se din
kontoinformation.

För att lägga till en ny användare klicka på Användarinformation
och klicka på + tecknet för att lägga till en ny användare, tryck
därefter på spara.

Klicka på symbolen längst
till höger för att se dina
registrerade notiser. Dessa
kan sorteras som, Alla,
Media, Larm eller på Datum.

För mer utförlig beskrivning av samtliga inställningar hänvisar vi till installationsmanualen hos www.kjell.com
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For more information visit:
www.getnookbox.com
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