
Sensor & Display
- a water saving solution

Vejledning



Aguardio

Hos Aguardio er vores mission at reducere vandforbruget 
under brusebadet med vores plug & play-løsning bestående 
af Aguardio Sensor & Display.

Vigtigt
I denne vejledning guider vi dig gennem informationer om 
og montering af Aguardio løsningen. Vi anbefaler, at du 
læser vejledningen før opsætning.

Aguardio Setup
For at kunne tilkoble Aguardio Sensor til dit netværk, er det 
nødvendigt at downloade app’en ”Aguardio Setup”. Med 
app’en kan du også tilgå informationer omkring din 
Aguardio løsning som eksempelvis batteriniveau og Wi-Fi 
forbindelse. App’en findes i ‘Google Play’ på Android.

Denne vejledning er udarbejdet med stor omhyggelighed, men grundet løbende 
udvikling af vores teknologi, tager vi forbehold for ændringer.



Pakkens indhold

1 x Aguardio Sensor

1 x Aguardio Display

2 x AA batterier

3 x AAA batterier

4 x Dobbeltklæbende tape

4 x Skruer



Aguardio løsningen

Sensoren monteres på undersiden af loftet i 
brusenichen og fungerer ved hjælp af fire 
kernekomponenter; bevægelse-, lyd-, 
luftfugtighed- og temperatursensor.

Displayet placeres i øjenhøjde i brusenichen. Det 
har til formål at guide brugeren med forskellige 
symboler til at slukke for vandet og derved bruge 
mindre tid under rindende vand.

Cloud’en giver dig adgang til data indhentet fra 
Sensorens kernekomponenter. Data giver dig en 
viden om din brusebadsadfærd, der er 
visualiseret i grafer. 

Adgang til cloud’en bliver tilgængelig fra maj 2019.

På badeværelser med badekar virker Aguardio kun ved 
stående bad. 



Opsætning til Wi-Fi

Download app’en ”Aguardio Setup” og indsæt batterier i 
Sensor (2xAA) og Display (3xAAA).

1. Åben app. Opret en bruger og log ind. 
2. Vælg din sensor i app’en.
3. Udfyld Wi-Fi navn (SSID) og password og navngiv 

lokation.
4. Tryk på CONNECT WIFI. 
5. Herefter blinker Sensoren blå, imens Wi-Fi forbindelsen 

testes. 
6. Når Sensoren har oprettet Wi-Fi forbindelse, blinker den 

permanent grøn (hvert 16. sek.). Hvis Sensoren i stedet 
blinker rød eller blå, tjek om Wi-Fi navn og kode er 
korrekt (se FAQ).

Displayet tilkobles automatisk Sensoren.

Nu er du klar til at montere Sensor og Display.

Aguardio Sensor & Display virker også uden opsætning til Wi-Fi. Isæt blot 
batterier og montér løsningen i brusenichen. Adgang til data opnås dog kun 
ved opkobling af Sensor til Wi-Fi. 



Montering
Sensoren monteres med de medfølgende to skruer eller dobbeltklæb-
ende tape på undersiden af loftet i brusenichen. Sensoren skal ikke 
placeres over brusehovedet, da dette skygger for sensorerne.

Displayet monteres ligeledes med de medfølgende to skruer i flisens 
fuge eller med dobbeltklæbende tape i øjenhøjde i brusenichen.

Det anbefales at anvende en skruetrækker med krydskærv, Pozidriv PZ1 
til batterilåg og en Pozidriv PZ2 til væg/loft beslag.

OBS! Ved brug af dobbeltklæbende tape, tages der forbehold for, at tapen efter-
følgende kan efterlade spor ved afmontering. Tapen kan have en kortere levetid på 
nogle overflader, derfor anbefaler vi altid at anvende de medfølgende skruer.

Klik Sensor fast på beslagetMonter beslag i loftet i brusenichenFjern beslag fra bagsiden af Sensor

Fjern beslag fra bagsiden af Display Monter beslag på væggen i 
brusenichen

Klik Display fast på beslaget



FAQ
Hvorfor blinker min Sensor blå?
Når Sensoren blinker blå (hvert 16. sek.) betyder det, at der 
er fejl i Wi-Fi forbindelsen. Nulstil Sensoren og opsætningen i 
app’en foretages forfra.

Hvorfor blinker min Sensor rød?
Når sensoren blinker rød (hvert 16. sek.) betyder det, at 
batteriniveauet er lavt, og du bør udskifte batterierne.

Hvordan nulstiller jeg min Sensor?
Tag et batteri ud, holde knap 1 inde imens batteriet sættes i 
på ny. Knap 1 kan slippes når Sensoren blinker hurtigt rødt. 
Herefter vil enheden blinke blå, hvorefter opsætning til Wi-Fi 
kan påbegyndes.

Hvis du oplever yderligere problemer med dine enheder, opfordrer vi til at besøge 
vores hjemmeside www.aguardio.com, eller kontakte vores supportafdeling på 
support@aguardio.com.



Batteri
Batteriernes levetid forventes at være minimum 1 år. 
Bortskaffelse af gamle batterier skal ske inden for 
Miljøstyrelsens forskrifter.

Brug og vedligeholdelse
Produkterne er forbeholdt baderum og bør ikke anvendes 
udendørs. Produkterne kræver en regelmæssig aftørring 
med en fugtig klud, for at undgå at kalk sætter sig fast.

Læs mere
Du kan læse yderligere om Aguardio løsningen på 
www.aguardio.com.

Designet og produceret i Danmark


