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Forestill deg å ha mulighet til å gjøre alt via én enhet. Skru av og på lys, lukk gardinene, skift 
kanal på TV og skru opp varmen. Ta telefonen, send meldinger surf på nettet eller spill av 
musikk. HouseMate i kombinasjon med ClickTophone App gir deg muligheten til alt dette og 
mye mer. Denne løsningen sammen med en Android smart telefon eller tablet er den intelli-
gente måten å kontrollere din verden.

Denne brukerveiledningen/ hurtigguiden beskriver hvordan man installerer HouseMate 
programvare, synkroniserer Bluetooth maskinvare med din mobiltelefon og velger brukernivå. 
Den komplette brukerveiledningen for ClickTophone og HouseMate er installert på SD kortet 
under clicktophone\extras\docs 

Den er også tilgjengelig på nettet: http://www.click2go.ie/resources/manuals/ 
Før du setter i gang må du forsikre deg om at SiM- kortet er installert i telefonen, at enheten 
er tilkoblet Wi-Fi og at du har opprettet en google konto. Se komplett brukerveiledning for 
utfyllende informasjon og hjelp omkring disse punktene.

Installere ClickToPhone
Steg 1: installere ClickTophone fra google play.
Søk etter ClickTophone og trykk på installer knappen. Alternativt kan du installere den via 
vår hjemmeside. Åpne nettleseren på telefonen og følg instruksjonene på:
http://www.click2go.ie/resources/manuals/clicktophone-android-app/
Steg 2: Aktiver ClickTophone som et skjermtastatur.

Installer Standard Apps
Steg 1: innstaller standard apps
Steg 2: Velg standard apps i HouseMate
Steg 3: Start standard apps

Optimailser dine telefoninnstillinger
Kjør Setup Wizard og sammenkoble din Bluetooth maskin
Steg 1: Kjør setup wizard
Steg 2: Bekreft at skanningen har startet. 

Velg brukernivå og endre preferanser 
Steg 1: Velg brukernivå
Steg 2: Forandre preferanser

Velg stand alone modus
For å sette HouseMate i stand alone modus trykker du på meny knappen og velger Stand 
Alone Modus.
For å få HouseMate tilbake til normal modus trykk meny knappen og velg Koble til maskin. 
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