
 

 

  

 

Tänk att kunna göra allt från samma enhet: 

Öppna dörrar, tända lamporna. Byta kanal på 

Tv’n, sätta på AC’n. Svara i telefon och skicka 

SMS. Surfa på nätet, spela musik eller titta på 

YouTube. 

HouseMate hårdvaran i kombination med en 

iOS eller Android enhet möjliggör detta och 

mycket mer. Läs vidare för att lära dig vad 

HouseMate, tillsammans med en Android, 

iPhone eller iPAD, kan gör för dig i din vardag. 

 

 

 

SMART STYRNING AV DIN OMGIVNING 

VIA iOS & ANDROID 

 



 

 

 

VILKA ÄR 

HUVUD FUNKTIONERNA? 

Hårdvarufunktioner 

 
• Styr apparater som använder IR-signaler. T.ex. TV-apparater, TV-mottagare, lampor, strömbrytare, 

sängstyrning och dörrautomatik. 

• Inbyggd kraftfull IR-sändare som kan läras in att skicka enstaka signaler, makron och säkerhetskoder m.m. 

• Förprogrammerad bank med de vanligaste IR-signalerna t.ex. GEWA, Possum, Siemens KNX, X10. 

• Tillval: Styr direkt dina EasyWave produkter via HouseMateControl. 

• Tillval: Styr direkt dina Z-Wave produkter via HouseMateControl. 

• Styr Z-Wave enheter via Wifi med hjälp av en Z-wave gateway. 

• Ingång för En kontakt, Två kontakter eller joystick. 

• Anslutning för rullstolar med antingen R-Net eller DX styrsystem (Styr med joysticken på rullstolen). 

• Mycket kraftigt laddningsbart Li-Ion batteri, laddas med mini USB. 

• Ljudvarning vi lågt batteri. LED-indikation för Bluetooth anslutning, IR-signal skickad och laddning. 

• Reläutgång för att kunna aktivera t.ex. trådbundet larm eller annan funktion. 

 

 

 

Mjukvarufunktioner 

 
• Tydlig omgivningskontroll med symboler. 

• Många medföljande symboler men också möjlighet att ta från ”kamerarullen” i enheten. 

• Telefon funktioner: Vakna, svara/ringa, skicka och ta emot meddelanden.¹ 

• Sekundära funktioner: Musikspelare, fotoalbum, kamera, internet, påminnelser.¹ 

• Skannings alternativ: Automatiskt, ”kort klick”, två kontakter, ställbar skanningshastighet, auditiv 

återkoppling vid skanning och mycket mer.² 

• Syntetiskröst via text-till-tal, uppläsning av SMS. Röststyrd omgivningskontroll.³ 

• Ordprediktion m.m. ³ 

• HouseMate’s HID profil säkerställer full kontroll av andra appar. 

 

 

 

OBS: 

1 = På Android enheter är detta integrerat i ClickToPhone. På iOS enheter kan man utföra samma sak via systemets egna appar. 
2 = På iOS enheter är skanningsalternativen begränsade till kontakt styrning. 

3 = Funktioner som är specifika till Android och ClickToPhone. Liknande funktioner kan finnas till iOS men kräver 3:e parts 
appar. 


