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Vad finns i låden?

A. Sappa gateway 
     för smarta hem 

B. Ethernet kabel 

C.Strömkabel 

B. Ethernet
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Enhetsöversikt

E. LED - lampa

D. Knappen Lägg 
till telefon

C. Strömkabel
F. Återställningsknapp

B. Ethernet

A. Gateway
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1 Anslut ethernet-kabeln (B)  från din gateway 
(A) till en internetansluten hemrouter

Sätt B här

2 Anslut strömkabeln (C) till din gateway (A). Sätt 
i stickkontakten i ett vägguttag.

Sätt C här
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Klicka på fliken komma igång 
och följ anvisningarna i appen

Vi önskar dig mycket nöje 
med denna gateway till 
ditt nya smarta hem.

 

Ladda ned Sappa-appen3
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Här är översikt över anslutningarna

B.
C.
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Telefon: 0774 - 444 744 

E-post: hej@sappa.se

Webbplats: https://sappa.se/kundservice/kundservice

Behöver du hjälp?
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Här är en snabbguide för felsökning  

1. Kontrollera att kablarna är korrekt isatta.  

2. Kontrollera att du har internetanslutning.

3. Se till att din gateway och telefon är anslutna till 
samma nätverk.

Obs! Det kan ta upp till 5 minuter för din gateway att 
starta. Programvaran kan behöva uppdateras. 

Om du ansluter en gateway från ett annat/gammalt 
nätverk för att konfigurera ett nytt Smart hem-system, 
måste du göra en fabriksåterställning.  

Obs! Denna process raderar det befintliga systemet 
och återställer det. Du måste konfigurera om alla dina 
enheter efter återställningen. 

Du behöver en penna. Gör så här: Tryck och håll nere 
återställningsknappen (F) i 15 sekunder. LED-lampan 
(E) blinkar blått för att visa att återställningen lyckats. 
Du måste nu återansluta för att kunna ansluta till 
enheten. 

Har du fortfarande problem? 
Kontakta kundtjänst
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Viktig säkerhetsinformation 

1. Läs igenom dessa instruktioner. 
2. Ha dessa instruktioner tillgängliga. 
3. Lägg märke till alla varningar. 
4. Följ alla instruktioner. 
5. Rengör endast med en torr, mjuk trasa. Hushållsrengöring och 

lösningsmedel kan skada ytan på din enhet. 
6. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med 

dessa instruktioner. 
7. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar, 

ugnar eller annan apparat som producerar värme. 
8. Använd inte denna enhet i närheten av vatten. 
9. Varning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att 

inte utsätta denna apparat för regn eller fukt. 
10. Utsätt inte enheten för dropp eller stänk. 
11. Skydda kablarna så att ingen går på dem och så att de inte 

kläms. Detta gäller särskilt vid kontakter, vägguttag och där 
kabeln lämnar apparaten. 

12. Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren. 
13. Koppla ur den här enheten under åskväder eller när den inte ska 

användas under längre perioder. 
14. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service 

krävs när enheten har skadats på något sätt. 
15. Huvudkontakten ska vara lätt tillgänglig så att enheten kan 

kopplas ur.

Avfallshantera produkten enligt 
gällande regler. Detta är elektroniskt 
avfall som ska återvinnas enligt 
gällande regler.
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