
Handledning  
Smarta Hem

Denna handledning fungerar som en enkel instruktion på de viktigaste delarna i Smarta Hem systemet i er lägenhet.
Målsättningen har varit att tillhandahålla verktyg för att aktivt kunna styra och följa upp de energikostnader som går att
påverka. Med de funktioner som finns tillgängliga i E.ON´s app kan man aktivt och i realtid följa hur mycket energi som
används. Här nedan beskrivs i korthet hur man bäst styr och följer upp värme, varm och kallvatten- förbrukningen samt
elförbrukningen. Dessutom avslutas handledningen med allmänna tips kring temat ”Think Energy”.

Vrid enheten 90 grader
I denna vy visas förbrukningen i kWh eller liter. Längst ner till höger kan man istället välja att se kostnaden.
Trycker du var som helst på skärmen så visas historik per månad, i samma enhet som är vald i förra bilden.
I “ballong” vyn finns 4 bilder, 1) just nu 2) denna vecka 3) denna månad och 4) hittills detta år. Bläddra genom att dra
bilderna till vänster.
OBS. Värmekostnaden är 0 kronor eftersom detta inte debiteras i nuläget. Notera även att det tillkommer fasta kostnader
på el såväl som på vattenkostnaden.
TIPS. Ballongen med den lilla texten (Solfångare produktion) visar hur mycket av varmvattnet som värmts av våra paneler
på taket.

Meny Rum Värme
Önskade tempera-
turer och nuvarande
temperatur för varje
rum visas
OBS. Ändra ej temp-
eraturerna i denna
funktion, ändring
gäller bara fram till
nästa schemalagda
temperatur tidpunkt.

Meny Rum Prylar
Förbrukning just
nu visas, inklusive
förbrukning för
en Smart Plug,
om sådan finns.

Börja med…
Prova alla menyer så att ni
vet var funktionerna finns.
Lösenord till appen finns i
lägenhetspärmen under
fliken 6, Smarta nät.
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Lustgården

Rumstermostat
Alla termostater är låsta. Dessutom är
ljuset avstängt i sovrummen för att
inte störa ljuskänsliga personer.
OBS! Önskad temperatur i respektive
rum ändras i termostatschemat

Termostat Schema
Lägenheten har ett termostatschema, det är inte rekommenderat att välja flera. Varje rum
har ett eget schema för önskad temperatur. Beroende på trögheten i förändring av
temperatur rekommenderas endast att en temperatur väljs för respektive rum.
Differensen mellan högsta och lägsta temperatur i lägenheten bör ej vara mer än 2 grader.
Högre temperaturer än 22 grader är normalt inte tillåtet och kan innebära att värmen
sprids ojämnt i fastigheten. Scheman med önskade temperaturer högre än 22 grader kan
komma att justeras ner av hyresvärden.
Styrning av rum / zoner ska vara grönmarkerad för att vara aktiv. Glöm inte spara
ändringarna.
OBS. All styrning av önskad temperatur görs via termostatschemat. Saknas rum kontakta
E.ON. Supporten, se nedan.
TIPS. Färgerna i hussymbolen hittas på undersidan av respektive termostat.

Hemma / Borta
Längst upp till höger på de flesta bilder finns ett snabbval där alla rum kan
sänkas ett par grader om man ska ut och resa. Glöm inte att välja Hemma
igen vid hemkomsten, tryck en gång på alternativet för att aktivera Borta
respektive Hemma.
OBS se +Fler för inställningar för detta.

+Fler Menyn

Smart kontroll
Styrning av smarta plugs
med olika tider för
ström På respektive Av.
Tryck på För fler
inställningar.

Solfångarproduktion
Presenteras i watt
(momentan effekt).
Används till att
värma tappvarm-
vatten.

Termostat schema

Andra enheter
Ladda ner Smarta Hem appen på andra enheter: I app
store hittar du E-ON. Smarta Hem. Välj Iphone appar
om ni använder en IPAD för att hitta den. Endast Apple
produkter supportas.

Mer information
Finns i lägenhetspärmen inklusive inloggningsuppgifter.

Inställningar
Rum och enheter
medger ändring
av respektive
rums namn. OBS
ändra inte andra
inställningar.
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Varför spara energi?
Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är en av de främsta problemen
globala miljö idag. Sverige har därför vidtagit åtgärder sedan mitten av 70-talet för att minska beroendet av CO2-
avger fossila bränslen från 75% till 35% i dag. Detta innebar medborgare engagemang och höga ambitionsnivåer.

Sverige försöker att flytta till 82% av energin från icke-fossila bränslen fram till 2020, men det första steget att byta
startar i varje hushåll genom att bevara den energi som vi använder idag. Vara en del av förändringen och hjälpa
Sverige att bekämpa klimatförändringarna - inte bara för dig själv utan för kommande generationer!

Inga Radiatorer
Det finns inga radiatorer i ditt hem, 
eftersom temperaturen styrs via 
golvvärme. Även om det är 21-22°C i din 
lägenhet är det inte säkert att golvet känns 
varmt.

Temperaturkontroll
Du kan ändra temperaturen i din lägenhet 
via E.ON App. Ha tålamod, det tar tid att 
värma rummen vid snabba väderomslag. 
Välj ej temperaturer högre än 22 grader.

Energispar tips

Placering av Möbler
Tänk igenom var du placerar dina möbler, 
Fönster utstrålar mindre värme än solida 
väggar. Det är därför klokt att placera din 
soffa minst 1 meter från fönstret.

Elektriska apparater
Stäng av alla apparater på natten eller när 
den inte används, eftersom de kan 
använda en hel del energi i standby-läge 
(t.ex. TV, dator).

Diskmaskin
Kör diskmaskinen på låg temperatur och se 
till att det alltid är fullt innan du startar 
den.

Förgreningsdosor el
Köp förgreningsdosor med på/av knapp så 
att du kan stänga av flera apparater 
samtidigt. 

Ventilationen
Undvik öppna fönster under vintern. Den 
aktiva ventilationen förser lägenheten med 
ren utomhusluft hela tiden. 
Rengör ventilations donen med våt trasa 
regelbundet.

Solfångare
Visste du att din varma vattnet värms via 
solfångare på taket? Om solen inte skiner, 
värms varmvattnet av den gröna 
fjärrvärmen i Hyllie.

Vatten användning
Använd en dusch timer för att minska 
mängden vatten du använder och värme 
för din dagliga dusch. Försök och sträva 
efter 5min!

Tvättmaskin / Torktumlare
Kör tvättmaskinen på en svalare cykel och 
endast full för att säkerställa färre tvättar.
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E.ON. Support hyllie@eon.se 
Rikard.Roth@rothfastigheter.se 070-6910383 

Använd dagsljus
Maximera användningen av dagsljus. Håll 
lampor släckta om de inte behövs

Belysning
Släck ljuset när du lämnar ett rum och där 
du inte behöver ha ljuset tänt.

Ugn
Öppna inte ugnsluckan för ofta under 
matlagning. Samma gäller för kyl och frys.

Kokande vatten
Koka så mycket vatten som du behöver i 
vattenkokaren när du gör kaffe eller te. Du 
kan också överväga en eko-vattenkokare 
som hjälper dig att bara koka så mycket 
vatten som du behöver.

Rengör fönstren regelbundet för att dra 
nytta av den maximala instrålningen från 
solen. På vintern dra för gardiner på 
natten så sparas det på värme.
Dra för persienner/gardiner på sommaren 
för att minimera soluppvärmningen.

Matlagning
Använd lock på kastruller och stekpannor 
vid matlagning. Detta kommer att 
påskynda tillagningstid och sparar energi.

Fönsterinformation
Våra välisolerade fönster är känsliga för temperaturdifferenser. För att 
undvika sprickor i glaset, var vänliga och
ü ha persienner eller gardiner antingen helt för fönsterpartierna eller helt 

undandragna.
ü lägg inte kuddar, kläder eller annat mot glaset.
ü placera inte värmeelement eller fläktar i närheten av glaset.

4

mailto:Supporthyllie@eon.se
mailto:Rikard.Roth@rothfastigheter.se070-6910383

