
Klart! Vi får hoppas du får mycket nöje med din nya TellStick!

Gratulerar till ett smart val!
Vi hoppas att din nya TellStick kommer att hjälpa dig att utveckla ditt smarta hem ytterligare. En ny värld av 
enheter går nu att använda – Z-Wave. Fördelarna med Z-Wave är många, bland annat ökas tillförlitligheten 
att rätt status visas, då enheterna kan rapportera status till TellStick. En annan fördel är att signalen kan 
hoppa mellan olika enheter i ditt smarta hem för att nå fram. Detta innebär att räckvidden ökar när du kopplar 
in fler strömanslutna Z-Wave-enheter. Förutom detta kan du utnyttja lokalstyrning när internetuppkoppling 
inte finns tillgängligt. Här följer lite information hur du kommer igång med din nya TellStick ZNet Lite v2 och 
gör övergången så smidig som möjligt.

Tre månader Premium access ingår
Förutom TellStick ZNet Lite v2 ingår även tre månader Premium Access till Telldus Live. Det ger tillgång till 
flera förmåner och smarta funktioner. Bland annat ingår automatisk backup för din gateway, Android widgets, 
utökad historik för sensorer, ökad flexibilitet för automatiserade händelser, möjlighet att skicka automati- 
serade e-mail och SMS samt specialerbjudanden. Ett Premium-värdekort med en kod som du löser in i 
Telldus Live följer med i förpackningen.

Så här kommer du igång med din nya gateway
OBS! Ta INTE bort din gamla TellStick innan du lagt till den nya. Du kommer att få möjligheten att kopiera enheter och 
scheman från din gamla TellStick till den nya, allt för att underlätta övergången. Du kan självklart välja att inte göra 
detta om du hellre vill lägga in enheterna manuellt.
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Logga in på Telldus Live
Logga in på ditt befintliga konto på live.telldus.com. För att kunna göra överföringen av enheter och scheman 
är det viktigt att du använder samma konto som du använt för din gamla TellStick Net. Observera även att 
möjligheten att kopiera enheter ej finns i appen.

Lägg till din nya TellStick Znet Lite v2
Koppla in din nya TellStick ZNet Lite v2 med medföljande ström- och nätverkskablar och låt den stå tills två 
gröna dioder lyser. I Telldus Live, klicka på ikonen för gateway uppe till höger på sidan, för att komma till sidan 
för att lägga till din nya TellStick. Om den inte hittas automatiskt kan du aktivera den genom att ange 
aktiveringskoden som du hittar på undersidan av din TellStick ZNet Lite v2.

Kopiera enheter och scheman
När Kopiera 433Mhz-enheter och scheman När du har lagt till din nya TellStick får du alternativet att kopiera 
433MHz-enheter och scheman från din TellStick Net. Detta steg är valfritt, men kan underlätta för att du ska 
slippa lägga in alla enheter och scheman på nytt. Z-Wave-enheter går ej att kopiera.

Koppla ur din TellStick Net
Koppla ur ström och nätverk från din gamla TellStick. Ta EJ bort den från Telldus Live förrän du med säkerhet 
vet att allting fungerar som det ska med den nya. Efter några dagar med din nya TellStick ZNet Lite v2 kan du 
sedan ta bort din gamla TellStick Net från Telldus Live. Eftersom denna sedan blir obrukbar rekommenderar 
vi att du lämnar den till elektronik-återvinning.

OBS! Vänta några dagar innan du tar bort din gamla TellStick Net från Telldus Live för att försäkra dig om att allt fungerar 
som det ska med din nya TellStick ZNet Lite v2.
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