Smart Sommarstuga
Har du koll på din sommarstuga när du inte är där?
Vill du komma fram till en varm och upplyst
stuga istället för en kall och mörk? Med vår
tjänst Smart Sommarstuga kan du övervaka och
styra stugan när du inte är på plats.
Tjänsten består av olika typer av sensorer som
håller kollen! Du övervakar och styr stugan via
vår app Kalejdo Smarta Hem, som laddas ner
på Appstore eller Google Play.

Exempel på funktioner i tjänsten:
•
•
•
•

Få notiser i appen om något händer
(vid rörelse, rök eller läckage)
Fjärrstyr t.ex. element eller lampor
Skapa rutiner t.ex. ”Om temperaturen sjunker
under 10 grader, starta elementet”
Hela familjen kan ladda ner och använda appen

Sommarkampanj!
Startavgift:
995 kr
Månadsavgift:
149 kr/månad i 24 månader, därefter
49 kr/månad och systemet är ditt.
I månadspriset kan du ansluta upp till fem olika sensorer,
t.ex. ytterligare Smart Plugs eller Brandvarnare.
Bindningstid 24 månader.
Du installerar enkelt Smart Sommarstuga själv,
behöver du hjälp ringer du oss på 0770 17 18 99.
Fler tillbehör finns att köpa direkt via appen eller via
vår Butik på www.kalejdo.tv.
Tjänsten kräver att din stuga är uppkopplad med fiber,
adsl eller på annat sätt mot Internet.

Beställ Smart Sommarstuga direkt på www.kalejdo.tv/sommar eller ring 0770-171899

I paketet Smart Sommarstuga ingår utrustning till ett värde av 4 780 kr!
1 st Centralenhet (Värde: 1 295 kr)

1 st Smart Plug (Värde: 795 kr)

1 st Brandvarnare (Värde: 1 495 kr)

1 st Läckagesensor (Värde: 1 195 kr)

Tjänsten är uppkopplad direkt mot stadsnätet eller via
ditt bredbandsabonnemang. Kommunikationen sker via
centralenheten.
Om brand uppstår, varnas du både när du är hemma
och borta. Sensorn har en inbyggd siren och när den är
uppkopplad får du direkt en varning om något händer.
Brandvarnaren har inbyggd temperaturmätare och
närvarosensor.

Med en Smart plug kan du kan styra eluttag,
lampor och apparater via appen. Du ser samtidigt
energiförbrukningen i uttaget.
Sensorn placeras i ett område där det finns risk för
läckage, t.ex. under diskmaskin eller badkar. Uppstår
ett läckage får du direkt en notis i appen samtidigt som
sensorns siren börjar ljuda.

