Gjør livet ditt enklere
med MyQ® !

Get connected. www.myliftmaster.eu

MyQ® fra LiftMaster® gjør livet enklere!
Glemte jeg å lukke
garasjeporten min?
Med MyQ Appen vil du alltid vite om garasjeporten
din er lukket.
MyQ® teknologien gir deg muligheten til å overvåke,
åpne og lukke garasjeporten din fra hvor som helst
med din smart-telefon, nettbrettet eller datamaskin.

Fred i sinnet
Ingen flere bekymringer om porten er
oppe og hjemmet ditt er åpent når du er
på ferie, på jobb eller bare på farten. Og
ingen flere tilbaketurer hjem for å sjekke.

Du vil motta varsel hver gang garasjeporten din åpnes, så du vet om barna
dine er trygt hjemme fra skolen eller om
andre familiemedlemmer har kommet
fram. Varselet vil også la deg få vite dersom du glemte å lukke porten når du dro
hjemmefra.

Trygghet hjemme
Enda mer praktisk når
MyQ® samarbeider med
Nest®
Blant innstillingen på MyQ app kan du
velge Konto Linking og Nest.
Med en Nest konto og Nest Learning
Thermostat™ montert hjemme kan du
kontrollere temperaturen i hjemmet ditt
fra din MyQ app.
Ved å linke din MyQ account til Nest
Cam™ vil du være istand til å se direktesendt video fra garasjen din eller fra
hvilket som helst annet rom når bevegelser blir oppdaget, alt fra MyQ app´en.

For din daglige trygghet hjemme kan
du enkelt installere MyQ monitoren fra
LiftMaster®. Du trenger ingen internet
tilkobling og den gir deg muligheten til å
overvåke og lukke opp til fire garasjeporter fra hvilket som helst rom i huset ditt.
Du kan installere den på kjøkkenet ditt, i
stua, eller til og med på soverommet ditt.
En hørbar og visuell alarm varsler om
garasjeporten er lukket eller åpen.

Å være tilkoblet og ha kontroll har
aldri vært enklere. App´en er gratis,
det er ingen bruksavgifter involvert,
og den er tilgjengelig i App Store så
vel som i Google spill.

MyQ® – Hvordan
den virker

Hvordan konfigurere
MyQ®
Rask og lett konfigurering
· Koble til strøm og ruter
·	Opprett en konto på nettsiden
myLiftMaster.eu
· Register LiftMaster® Internet Gateway
· Legg til MyQ aktiverte enheter

Smarttelefon, nettbrett
eller datamaskin

Hvordan installere
monitoren din?
Benytt kontakten som er gyldig for landet ditt. Koble til
strømmen til garasjeport monitoren. Plasser garasjeport-monitoren på en hensiktsmessig synlig plass (soverom, kjøkken eller stue...) inne i huset.

LiftMaster® Internet
Gateway

MyQ® tilbehør
Internet Gateway 828EV
Revolusjonerende nytt tilbehør med innebygget MyQ teknologi som kobler seg til internett og gir deg muligheten
til å overvåke og betjene garasjeport-åpneren inne i eller
rundt huset ditt fra hvor som helst i verden ved bruk av an
smart-telefon, et nettbrett eller en datamaskin.

Døråpner & avbruddsikre
infrarøde sikkerhetssensorer

Dør Monitor 829EV
MyQ aktivert teknologi tillater overvåking og lukking av
opp til fire garasjeporter fra alle rom i huset. Grønne og
røde lysdioder viser om garasjeporten er åpen eller lukket.

Åpne, overvåke eller lukke
porter eller garasjeporter

Infrarød sikkerhetssensor
772E / G770E
Sikkerhetsanordning for å oppdage hindringer under
bevegelse av porten eller garasjeporten. Døren vil reversere til den infrarøde sikkerhetssensoren ikke lenger er
hindret. Bruk av MyQ technology krever infrarøde sikkerhetssensorer. For bruk med alle LiftMaster® garasjeporter og portåpnere.
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LiftMaster® tilbyr et bredt spekter
av andre produkter for å gjøre livet
enklere.
Ultra-stille robuste vinge- og skyveportåpnere for porter i boligområder er også tilgjengelige med MyQ teknologi. Du kan nå
åpne, lukke og overvåke dine porter fra hvor som helst i verden,
når som helst med smart-telefon, nettbrett eller datamaskin. MyQ
er fred i sinnet ettersom den alltid overvåker statusen til porten og
til og med sender varsler for å vise når porten er aktivert. Derfor
har man vissheten om at alt er bra og trygt hjemme.

Åpne, lukke eller overvåk
porten din fra hvor som helst.

LiftMaster® tilbehør
TX4UNIS 4-kanals universell sender
TX4UNIS sendere er en av designhøydepunktene i den nye Evolution serien. Den matte sorte fargen gir et svært elegant tilbehør som man vil være
stolt over å ha på nøkkelknippet. Skyvedekselet hindrer deg i å foreta
utilsiktede handlinger.
Trådløs Veggkontroll 128EV
for Evolution radio
Åpne eller lukk døren uten å bruke en fjernkontroll eller nøkkel.
2 kanaler, elegant design, trådløs.
Trådløst tastatur 747EV
for Evolution radio
Åpne eller lukk døren uten å bruke en fjernkontroll eller nøkkel
LiftMaster® Trådløs Nøkkelløst Inngangssystem kan åpne døren ved hjelp
av en privat 4-sifret kode. Tillater midlertidige tilgangskoder for besøkende. Fullstendig trådløs.
Bilsett Festetilpasnings-sett 041A4060
Klypeholder for montering av senderen på solskjermen.
For flere LiftMaster® bruksmuligheter eller tilbehør, ta kontakt
med din installatør.

Aldri bekymre deg for en åpen garasje / port igjen. Med MyQ teknologi
fra LiftMaster®, vil du vite om porten
din eller garasjeporten er åpen og
kan lukke den fra hvor som helst med
smart-telefonen din.
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