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Vi erbjuder smarta hem för alla.



Smarta hem lösning utvecklad 
för att hålla över tid.

Made in Sweden



Välkommen till ditt smarta hem 

VI KOMBINERAR DET BÄSTA FRÅN TRE VÄRLDAR

Grattis till ditt nya smarta hem! Ett smart hem från Compare-IT 
öppnar för nya möjligheter och funktioner.

Du har fått installerat ett väl beprövat system för det smarta 
hemmet i ditt hus. Kombinationen av den driftsäkra trådbundna 
installationen och det trådlösa systemets flexibilitet tillsammans 
med en molnlösning ger framtidssäkerhet och en anläggning som 
du har glädje av många år framöver. 

All grundfunktionalitet är på plats från början och det tillkommer 
inga kostnader för programmering. Samtidigt kan du enkelt lägga 
till nya scenarios eller annan funktionalitet via Mina sidor eller i 
Appen. 

Det är enkelt att själv ändra funktioner om så önskas, lika enkelt är 
det att återställa systemet till grundfunktionalitet om hemmet byter 
ägare. 

TRÅDBUNDET
DRIFTSÄKERT

TRÅDLÖST MOLNUPPKOPPLAT

FLEXIBELT FRAMTIDSSÄKERT



Kom igång med Appen

My Smart House

Ladda hem Appen ”My Smart House by 
Compare-IT” på Appstore eller Google play.

Följ sedan instruktionerna som visas i 
Applikationen för att komma igång. 

Appen används för att styra och kontrollera 
ditt smarta hem. I Appen kan scenarier 
skapas och aktiveras, schemaläggning 
göras, notifikationer (aviseringar) 
presenteras samt en sammanfattad 
överblick på energi-, vatten(tillval)- och 
temperatur(tillval)- statistik.

Kolla gärna våra instruktionsfilmer för att upptäcka och 
komma igång med Appen här: www.compare-it.se/appen/,
eller skanna QR-koden för snabb åtkomst till sidan.

Med ett förprogrammerat system från oss kan du enkelt ställa in ditt 
hus enligt färdiga scenarier. Du kan även skräddarsy systemet efter 
dina önskemål och behov och du kan lätt styra Huset via en smart 
telefon, surfplatta, strömbrytare eller larmpanel.



Startsida/Mitt hus

Grupper

Scenarios

Statistik

Denna vy, vilket är startsidan när man startar Appen, ger dig en 
snabb överblick av ditt smarta hem. Du ser solens upp/nergång, 
vilket scenario som är aktivt och om någon är hemma eller ej, samt 
de senaste händelserna.

I denna vy kan man se förbrukningen av el på de styrningar man 
har i hemmet. I de fall där fler mätvärden har kopplats in kommer 
ytterligare grafer och statistik att presenteras.

Scenarion innebär att du kan styra större områden i huset – eller 
hela huset för den delen – via en knapptryckning i Appen, alternativt 
via scenarioknappar på väggen om sådana har installerats. De 
enheter du har valt att styra i ett scenario tänds/släcks/dimmas via 
en knapptryckning.

Här kan du själv göra dina justeringar i de förprogrammerade 
scenariona, eller skapa ett stort antal egna scenarion som 
passar just dig. Om du önskar justera scenarios på de 
fysiska scenarioknapparna, sätt belysningen som styrs av 
scenarioknappen i önskat läge och håll sedan scenarioknappen 
intryckt i 10 sekunder för att memorera inställningen. Släck genom 
att dubbelklicka på den återfjädrande tryckknappen.

Listan på Grupper som syns när du klickar på Appens undermeny 
GRUPPER refererar till de olika styrningar du har i Ditt smarta hem. 
Här styr du varje enhet/rum/lampa var och en för sig. Har du en 
dimmerfunktion kan du dimma och har du en av/på funktion 
kan du släcka eller tända. De är grupperade utefter vilket rum de 
befinner sig i – exempelvis kan gruppen “KÖK” ha 3 olika styrningar, 
medan gruppen “Sovrum 1” har en enda styrning.

Ändringar på enheternas namn görs på ”Mina sidor” via en 
webbläsare, där Du kan döpa om exempelvis ”Sovrum 1” till 
”Mamma och pappas rum”. Detta görs under fliken ”Produkter” på 
”Mina sidor”.



Mina sidor är verktyget för att konfigurera och programmera ditt 
smarta hem. Här får du en överblick på din anläggning med  
detaljerad statusinformation. Via Mina sidor bjuder du också in fler 
användare samt kan sätta behörighetsnivåer. Du kan även åter-
ställa programmeringen till den ursprungliga (fabriksinställning).

Beroende på hur du köpt din anläggning så kommer den 
förprogrammerad med namn på in och utgångar samt färdiga 
funktioner och notiser. 

Via Mina sidor kan du också köpa, aktivera och flytta 
dimmerfunktion på en utgång. Betala enkelt med Klarna betaltjänst.

För att komma till Mina sidor går du in via: www.compare-it.se > 
Mina Sidor > My Smart House

Kom igång med Mina sidor



Kolla gärna våra instruktionsfilmer för att upptäcka och 
komma igång med Mina sidor här: www.compare-it.se/mina-
sidor/, eller skanna QR-koden för snabb åtkomst till sidan.

Mina sidor kan endast användas via en webbläsare på en skärm med 
motsvarande storlek som på en dator eller en surfplatta.

Tänk på!



Full koll även när du inte är hemma.



Funktioner
Ditt smarta hem levereras förprogrammerat och konfigurerat med  
funktioner enligt specifikation. Vissa av funktionerna kräver internet- 
anslutning för att fungera som de ska medan andra funktioner 
inte behöver internet för full funktion. I listan över funktioner nedan 
anges dels vilka funktioner som normalt är standard och vilka som 
normalt är tillval, observera att detta kan skilja sig beroende på vad 
som levererats med i din smarta hem installation. Tillvalsfunktioner 
kan väljas vid ett senare skede men dessa kan kräva relativt 
omfattande installationsarbete som måste utföras av fackman.

Hemma Borta läge
När du går hemifrån sätter du huset i Bortaläget med en tryckknapp 
vid utgången. Styrda lampor och eluttag stängs av, vattentillförseln 
till huset stängs av efter fyra timmar (Tillval), belysning tänds- och 
släcks slumpmässigt för att förhindra inbrott. När du sedan kommer 
hem igen och trycker på Hemmaläget så är allt som vanligt. 

Grön lyx
Smart styrning av hemmets funktioner minskar energiförbrukningen, 
ger ökad trygghet och komfort samtidigt som din ekologiska 
påverkan minskar. 

Full koll
Genom att ansluta det smarta hemmet till Compare-IT:s molntjänst 
öppnas ett utbud av en mängd funktioner som tillför ett mervärde 
till ditt smarta hem. Med vår App kan du alltid komma åt ditt hus, 
var du än befinner dig i världen. 



Vattenavstängning

Få rätt belysning 

När bortaläget aktiveras stängs vattnet av efter 4 timmar, så 
att disk- och tvättmaskin hinner köra färdigt sina program och 
när hemma läget aktiveras sätts vattnet på automatiskt. När 
läckagedetektorn är installerad så stängs vattnet av så fort ett 
läckage upptäckts. Avisering om vattenläckage skickas direkt till 
Appen (kräver internetanslutning). 

Att samordna styrning av belysningen ger många möjligheter 
både för nytta och nöje. Scenarier som t.ex. godnatt, städ, middag, 
fredagsmys mm skapas enkelt i systemet. Desto mer belysning som 
styrs desto bättre effekt får funktioner som t.ex inbrott och brand. 

Vid brand
Om brandlarmet utlöser tänds all belysning. Belysning vid entréer 
blinkar för att underlätta utrymning. Apparater som kan ha orsakat 
branden stängs av genom att eluttagen stängs av. Avisering om 
brand skickas direkt till appen (kräver internetanslutning).

Larmkoppling
Genom att koppla in inbrottslarmet till systemet aktiveras hemma-  
och bortaläget automatiskt vid av- och pålarmning. Vid eventuellt 
inbrott tänds all belysning och ytterbelysningen blinkar, detta 
tillsammans med sirenen till larmet adderar ytterligare ett 
stressmoment för tjuven samt påkallar uppmärksamhet mer 
effektivt. Avisering om inbrott skickas direkt till appen (kräver 
internetanslutning). 



Mys scenariet är förprogrammerat.

Ytterbelysningen styrs via det 
inbyggda astrouret.



Tänk att du skall ha middag och med 
en knapptryckning sätter all belysning 
vid matplatsen som du vill ha det.



Energismart

Trådlöst
Ger möjligheten att bygga ut ditt smarta hem med trådlösa 
enheter, exempelvis i rum som inte är styrda, eller en oinredd 
ovanvåning. I dagsläget kan man komplettera med såväl Philips 
Hue lampor som IKEA Trådfri. 

Ha koll på din energiförbrukning och få den snyggt presenterad i  
Appen. En detaljerad energistatistik för varje styrd belysning och  
styrt uttag (obs ej uttag styrda via kontaktor). Ökad energi- 
medvetenhet ändrar beteende och sparar energi. 

Beroende på vilken konfiguration som beställts till ditt specifika hus kan 
standard och tillval se olika ut.

Tänk på!



En investering i ditt hus 

Trygghet, säkerhet och komfort

Din bostad är en stor investering och du har köpt en smarta hem 
plattform som är driftsäker, flexibel och framtidssäker. 

I utvecklingen av grundfunktionaliteten i ditt smarta hem har 
trygghet, säkerhet och komfort varit särskilt prioriterade områden. 

Med Compare-IT:s molnlösning är 
det möjligt att göra automatiska 
uppdateringar av systemets mjukvara 
på distans.



Möjligheten att kunna kontrollera och styra 
din bostad på distans via vår App gör att du 
lugnt kan ligga i hängmattan och ha full koll 
på ditt hem. 



Ta vara på möjligheterna med ditt 
smarta hem och få den komfort som 
du eftersöker samtidigt som du blir 
miljömedveten och sparar energi.



Minska ditt ekologiska avtryck 

Förenkla din vardag

Att mäta är att veta. Ditt smarta hem har individuell energimätning 
av enskilda styrda apparater eller grupper av dessa. Det gör det 
enklare att effektivt minska sitt ekologiska avtryck och dessutom 
spara pengar på minskad förbrukning. 

Du kan även skräddarsy systemet efter dina önskemål och behov 
och du styr det lätt via en smart telefon, surfplatta, brytare eller din 
larmpanel. 

Alla scenariekknappar 
märks med tydliga ikoner.



Digitala tjänster
Compare-IT utökar kontinuerligt utbudet av digitala tjänster, logga 
in på Mina sidor och klicka på digitala tjänster för att hålla dig 
uppdaterad på vårt utbud. Här kan du t.ex. köpa, aktivera och flytta 
dimmerfunktion på en utgång. Betala enkelt med Klarna betaltjänst.



Felanmälan

Drift och Underhåll

Vid misstanke om eventuellt fel vänligen säkerställ först att  
produkten har spänning och att du har en fungerande  internet-
uppkoppling. Indikeringslampan ‘Cloud’ ska lysa med fast sken. För 
eventuell felanmälan vänligen använd vårt web-formulär via  
www.compare-it.se/felanmalan/ eller kontakta oss via  
support@compare-it.se.

Då styrsystemet är inkopplat i elcentralen hänvisar vi till elcentralens drift- 
och skötsel manual.

Compare-IT reserverar sig för eventuella felaktigheter och vi förbehåller oss rätten till att 
ändra hela eller delar av innehållet.

För kompletta användarvillkor 
se www.compare-it.se/
anvandarvillkor 

Compare-IT:s integritetspolicy 
finner ni via www.compare-it.se/
anvandarvillkor/#integritetspolicy

Mac-ID används för att identifiera produkten.
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Dimma inte lysrör eller lågenergilampor som inte är dimbara. 
 
Säkerställ att annan ansluten armatur är dimbar, annars riskeras att produkten eller 
armaturen skadas.  
 
Allt arbete på produkten ska utföras av behörig elinstallatör. Nationella lagar och regler 
ska följas.

Tänk på!



Compare-IT Nordic AB
Åkergränden 7 
226 60 Lund
 
040 - 413 700 
www.compare-it.se


