
ANVÄNDARGUIDE 

YOYOPower 4G Control® Huvudenhet 

YOYOPower GSM Control® Huvudenhet 

YOYOPower Extraenhet 

 

Statusindikering  

YOYOPower Funktioner 
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Lätt att sätta igång och styra med SMS eller  

mobilapp (sök YOYOPower i App StoreSM eller i 

Google PlayTM). Strömmen styrs med knapp på 

enheten, i mobilappen eller med ett telefonsamtal 

från Master eller Användare.   

Indikator för 

ström TILL/FRÅN 

Statusindikator 

Lär känna YOYOPower 

Strömuttag 

Stickpropp 

Uttag för  

tempertursensor 

Manuell strömbrytare/

fabriksåterställning 

Steg 1: Förbered YOYOPower Huvudenhet 

1. Anslut temperatursensorn i uttaget på sidan av YOYOPower. En vanlig 3,5 mm stereo 

ljudförlängningskabel kan användas om du önskar placera temperatursensorn en bit 

ifrån YOYOPower. 

2. Koppla ur enheten och vänta två minuter. Montera ett Mini (standardstorlek) SIM-kort 

i YOYOPower: 

a. Håll SIM-kortet med kontaktytorna uppåt, enligt bild. 

b. För varsamt in SIM-kortet i hållaren tills ett fjädrande motstånd känns. 

c. För varsamt in SIM-kortet ytterligare tills det låses med ett “klick.” 

Att avlägsna SIM-kortet: 

a. Tryck, med fingernageln, försiktigt in SIM-kortet ytterligare till det blir ett lätt 

“klick.” 

b. Fjädern i SIM-kortshållaren kommer nu att skjuta ut SIM-kortet några millimeter. 

c. Avlägsna SIM-kortet. 

Notera: SIM-kortets PIN-kod måste vara borttagen. Använd vid behov en vanlig mo-

biltelefon för att kontrollera SIM-kortet, och om nödvändigt, ta bort PIN-koden. 

Notera: Kontrollera att SIM-kortet har påfyllt saldo. 

Varning: YOYOPower skall alltid vara urkopplad från vägguttaget (minst 2 minuter) innan 

SIM-kortet monteras eller avlägsnas. Berör inte kontaktytorna på SIM-kortet vid hanter-

ing. 

Få detaljerad information om din YOYOPower 

1. I mobilappen, välj den avsedda enheten och tryck på knappen och sen knappen 

Status. Alternativt, skicka ett SMS med texten:  

• (Huvudenhet)  #07#0# 

• (Extraenheter) #70# 

2. Vänta på statusmeddelande. 

Automatisk kontroll av funktioner 

Varje enhet kan individuellt ställas in för automatiskt till- och frånslag utifrån: 

• Schema: ett förbestämt schema baserat på veckodag och tid kan ställas in. 

• Fördröjning: till- och frånkoppling av enheten kan fördröjas med 1 upp till 720 minuter. 

• Temperatur: automatisk termostatfunktion för till-/frånkoppling av strömmen kan 

ställas in för uppvärmning alternativt nedkylning. 

Notera: Endast en av ovanstående automatiska funktioner kan aktiveras åt gången. Till 

exempel, om automatisk fördröjning aktiveras kommer eventuellt inställt schema eller  

termostatstyrt till-/frånkoppling avaktiveras. Även användning av manuell strömbrytare 

avaktiverar inställd automatik. 

Steg 2: Ställ in YOYOPower Huvudenhet 

1. Anslut YOYOPower till ett vägguttag. 

2. Statusindikatorn blinkar i cirka 60 sekunder och övergår till fast sken när ett nätverk 

har hittats (Redo). 

3. Registrera ditt mobilnummer som Master (administratör) som kontrollerar YOYOPower: 

• Ladda ner YOYOPower mobilapp från App StoreSM eller Google PlayTM 

• Starta YOYOPower mobilapp, tryck sedan på + lägg till Huvudenhet, skriv in Plats 

(t.ex Stugan), önskat namn på apparaten som ska styras (t.ex. Radiator), samt skriv 

in mobilnumret till SIM-kortet som monterats i YOYOPower. 

eller 

• Skicka ett SMS med texten #00# till mobilnumret som hör till SIM-kortet som 

monterats i YOYOPower. 

4. Kontrollera att ett SMS mottages med texten: “Välkommen! Lösenord är 1234 (glöm ej 

ändra)” 

6. För att testa att enheten slår till eller från strömmen - följ instruktioner nedan. 

7. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower. 

YOYOPower Huvudenhet är nu klar att användas. 

3. Välj ett dagalternativ. 

4. Ange tid för till- och frånkoppling i 24-timmarsformat. 

5. Tryck på OK och invänta SMS- bekräftelse. 

6. Schemalagd styrning aktiveras direkt. Funktionen kan  

avaktiveras med   och aktiveras igen med . 

 

Schemaläggning med SMS kommando: 

1. För schemaläggning skickas: 

• (Huvudenhet)   #20#0#Dag#PåTid#AvTid# 

• (Extraenhet)     #65#namn#Dag#PåTid#AvTid# 

2. Schemalagd styrning aktiveras direkt. 

For att aktivera schemaläggning med SMS-kommando skickas: 

• (Huvudenhet)   #19#0#1# 

• (Extraenhet)      #64#namn#1# 

För att avaktivera schemaläggning med SMS-kommando skickas: 

• (Huvudenhet)   #19#0#0# 

• (Extraenhet)     #64#namn#0# 

Observera 

• Till- och frånkopplingstid anges med 24-timmarsformat, t ex 0045,2130. 

• The Inställingarna sparas. Ändringar görs genom att upprepa inställingsproceduren 

så att de tidigare inställningarna ersätts. 

• Om tillkopplingstiden är senare än frånkopplingstiden så förblir strömmen tillkop-

plad till nästa dag. 

SIM-kortshållare 

Huvudenhet 

Temperatursensor 

Lägga till en YOYOPower Extraenhet 

Se till att Huvudenheten är aktiverad och ansluten till ett vägguttag. 

1. Anslut extraenheten till ett eluttag. Vänta 30 sekunder. 

2. Tryck in och håll in extraenhetens manuella strömbrytaren (ca 10 sek) tills statusindi-

katorn övergår till fast sken. 

3. Ta ur extraenheten ur vägguttaget. 

4. Aktivera parning av extraenheten till huvudenheten genom att: 

• Öppna mobilappen, välj avsedd YOYOPower huvudenhet, samt tryck på 

+ Lägg till Extraenhet. 

• Skriv in valfritt namn på extraenheten samt tryck på OK. 

eller 

• Skicka ett SMS med texten #60#namn# 

Notera: Namn får innehålla max 7 tecken (bokstäver A-Z, a-z, siffror 0-9)  

utan mellanslag och utan Å, Ä, Ö. 

5. Invänta SMS-bekräftelse med texten “Anslut extraenhet “namn” nu” från huvudenheten. 

Huvudenheten statuslampa börjar blinka (parningsläge). 

6. Anslut extraenheten till ett vägguttag. 

7. Invänta ett SMS med texten “Extraenhet ”namn” – ANSLUTEN”. Indikatorn på  

extraenheten indikerar nu med en långsamt ökande och avtagande blinkning. 

8. För att testa att extraenheten slår till och från strömmen, se ovan. 

9. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower extraenhet. 

Notera: Om ett misstag skett vid parningen och du önskar ta bort extraenheten, skicka ett 

SMS med texten #71#namn# till YOYOPower huvudenhet. Extraenheten måste också fab-

riksåterställas. Följ stegen under Lägga till en YOYOPower Extraenhet. 

3,5mm kontakt

(audiotyp) 

Slå på och av strömmen 

• Tryck in den manuella strömbrytaren på enheten i minst 1 sekund. Enheten slår till / 

från strömmen då knappen släpps. 

eller 

• För den aktuella enheten, tryck på och i mobilappen. 

eller 

• (Huvudenhet) Ring ett samtal till mobilnumret till SIM-kortet som sitter I YOYOPower.  

eller 

• (Huvudenhet) Skicka SMS med texten #01#0# för att slå till strömmen, #02#0# för att 

slå från strömmen. 

• (Extraenhet) Skicka SMS med texten #61#namn# för att slå till strömmen,#62#namn# 

för att slå från strömmen. 

• (Huvudenhet och alla anslutna Extraenheter) Skicka SMS med texten #01#  för att slå 

till strömmen, #02# för att slå från strömmen. 

Notera: Manuell till- eller frånslag av enheten avaktiverar eventuell automatisk inställning. 

Fördröjd till- eller frånkoppling 

Till- eller frånkoppling av strömmen kan ske med mellan 1 och 720 minuters fördröjning. 

For att ställa in fördröjning med hjälp av appen: 

1. Välj önskad YOYOPower och tryck på . 

2. Tryck på Fördröjning . 

3. Ange fördröjningstid i antal minuter (1-720). 

4. Välj om strömmen skall kopplas till eller från efter fördröjningen. 

5. Tryck OK. 

Notera: Tryck på STOP-knappen för att avbryta fördröjningen. 

För att koppla till strömmen efter ett antal minuter skickas SMS: 

• (Huvudenhet)   #12#0#minuter#1# 

• (Extraenhet)     #63#namn#minuter#1# 

För att koppla från strömmen efter ett antal minuter skickas: 

• (Huvudenhet)   #12#0#minuter#0# 

• (Extraenhet)     #63#namn#minuter#0# 

För att avsluta tidsfördröjningen: 

• (Huvudenhet)   #11#0# 

• (Extraenhet)     #63#namn#0# 

Observera 

• YOYOPower-enheten ställs i rätt läge när fördröjningen påbörjas. Om strömmen är 

tillkopplad när YOYOPower-enheten ställts in att koppla till strömmen om t ex  

60 minuter, då kopplas strömmen först från. 

• Till- eller frånkopplingsläge förändras inte om fördröjningen avbryts. 

 

Kontrollera Status 

Status och temperaturavläsning 

1. I mobilappen, välj avsedd enhet samt tryck på  

knappen, eller sänd SMS med texten #07#. 

2. Vänta på statusmeddelande. Status för Huvudenheten först sedan Extraenheter.  

Automatisk strömstyrning med antingen Schema 

(tid på dagen och dag per vecka), Termostat eller 

fördröjning (1-720 min). 

Hämta aktuell temperatur. Ställ in temperaturbevakning som 

larmar med SMS då angivna temperaturer över- eller  

underskrids. Förutsätter att temperatursensor är isatt.  

Vattenskyddad temperatursensor på kabel med utökat  

mätområde (-30°C till 100°C) som tillbehör.  

Anslut upp till sex trådlösa larmsensorer (tillbehör) för detekter-

ing av rök, vattenläckage, rörelse, dörr/fönster som öppnas. 

Detektering aviseras med SMS. Välj om sensorn skall vara  

ständigt aktiv eller bara när larmfunktionen är på.  

(Endast YOYOPower 4G Control) 

SMS aviseringar vid strömavbrott och återgång samt vid svag 

mobilnätssignal. SMS med status uppdatering när ström slås till 

eller från manuellt eller med automatik.     

Lägg till upp till fyra Extraenheter (tillbehör). De ansluts trådlöst 

till Huvudenheten och styrs med SMS eller App precis som 

Huvudenheten.  

Montering av SIM-kort 

Ändra lösenord 

Lösenordet är fyra siffror. Vid leverans är lösenordet 1234. Gör så här för att ändra:  

• Under Huvudenhetens inställningar  trycker du på knappen Ändra lösenord. 

eller 

• Skicka #04#GammaltLösen#NyttLösen# Temperatur eller --C 

(tempsensor saknas / 

Extraenhet ej nåbar) 

S  Schemastyrning aktiverad 

D  Fördröjning aktiverad  

T  Termostatstyrning aktiverad  

Termostatstyrning 

Termostatstyrning av värme- eller kylningsaggregat med temperaturintervall -10˚C to 

+50˚C. Med alternativ temperatursensor på kabel (tillval) utökas temperaturintervallet -

30˚C to +100˚C  

För att ställa in termostatsyrning med hjälp av appen: 

1. Välj önskad YOYOPower enhet och tryck på . 

2. Tryck på Termostatstyrning . 

3. Ange önskat temperaturintervall. 

4. Ange uppvärmings- eller nedkylningsläge. 

5. Tryck OK och invänta SMS-bekräftelse. 

6. Termostatstyrning aktiveras direkt. Funktionen kan 

avaktiveras med  och aktiveras igen med . 

För att ställa in Termostatstyrning med SMS-kommando skickas: 

• (Huvudenhet)   #24#0#Läge#LågTemp#HögTemp# 

• (Extraenhet)      #67#namn#Läge#LågTemp#HögTemp# 

För att avktivera Termostatstyrning med SMS-kommando skickas: 

• (Huvudenhet)   #23#0#0# 

• (Extraenhet)      #66#namn#0# Upp till två trådlösa fjärrkontroller kan anslutas. Med knappar 

för att aktivera och avaktivera larmfunktionen, för direktlarm 

samt för att slå av eller på strömmen.  

(Endast YOYOPower 4G Control)  

X6 

X2 

X4 

Master installerar enheten och har fullständig behörighet. Upp 

till fyra ytterligare användare kan slå av och på strömmen samt 

aktivera eller avaktivera larmfunktionen med SMS eller med 

App. Med SMS till Användare aktiverad så mottar också  

Användare vissa aviseringar.    

Master +4 

Användare 

Schemalagd styrning 

The Schemaläggning görs per Dag och tidpunkt för till- och frånkoppling. 

Schemaläggning med hjalp av appen: 

1. Välj önskad YOYOPowerenhet och tryck på . 

2. Tryck på Schemalagd styrning . 

 

Varning!  

Endast Mini (standardstorlek) SIM skall användas. 

Skjut aldrig in Micro eller Nano-kort. 

Anslut en eller flera trådlösa sirener med stroboskop. Vid larm 

tjuter sirenen och lampan blinkar i en minut.  

(Endast YOYOPower 4G Control) 

Temperatur eller --C 

(tempsensor saknas / 

Extraenhet ej nåbar) 

(Huvudenhet) Bearbetning pågår / SIM-kort saknas  

Ström - FRÅNKOPPLAD Ström - TILLKOPPLAD 

(Huvudenhet)  Redo. Ansluten till det mobila nätverket 

(Huvudenhet) Söker mobilt nätverk.  

(Huvudenhet) Parningsläge  

Fabriksåterställning (10 sekunder) 

(Extraenhet) Redo. Ansluten till Huvudenheten  

(Extraenhet) Anropar Huvudenhet  

(Extraenhet) Ej parad med Huvudenhet  



Registrera enhet (SMS-larm skickas endast när larmfunktion-

en är påslagen) 
#30#1#SensorNamn# 

Registrera enhet (SMS-larm skickas oavsett larmfunktions-

läge) 
#30#2#SensorNamn# 

Lista registrerade trådlösa sensorer #30# 

Avregistera trådlös sensor #44#SensorNamn# 

Avregistrera samtlige trådlösa sensorer #44# 

Registrera trådlös fjärrkontroll (max 2) #30#3# 

Avregistrera samtliga trådlösa fjärrkontroller #45# 

Lägg till trådlös siren (aktivera parningsläge i sirenen först)  

Testa parad trådlös siren  
#43# 

Dag: 0 - Varje dag; 1 - Måndag; 2 - Tisdag; 3 - Onsdag; 4 - Torsdag; 5- Fredag; 6 - Lördag; 

7 - Söndag; 8 - Måndag till Fredag; 9 - Veckoslut (Lördag och Söndag).  

PåTid & AvTid anges med 24-timmarsformat, t ex: 0030, 0830, 1200, 1730, 2230 

ADMINISTRERA TRÅDLÖSA TILLBEHÖR (Endast YOYOPower 4G Control) 

För att aktivera Termostatstyrning med SMS-kommando skickas: 

• (Huvudenhet)   #23#0#1# 

• (Extraenhet)     #66#namn#1# 

Notera 

• Läge 1 (Uppvärmning) kopplar till strömmen när temperaturen faller under 

LågTemp och kopplar från när temperaturen stiger över HögTemp. 

• Läge 2 (Nedkylning) kopplar till strömmen när temperaturen stiger över HögTemp 

och kopplar från när temperaturen faller under LågTemp. 

• Temperatursensorn måste vara ansluten till YOYOPower. 

• Inställningarna sparas. Ändringar görs genom att upprepa inställningsproceduren 

så att de tidigare inställningarna ersätts. 

Temperaturlarm 

YOYOPower larmar via SMS till Master och Användare om temperaturen över- eller 

underskrider inställt temperaturintervall mellan -10˚C och +50˚C. Med alternativ temper-

atursensor på kabel (tillval) utökas temperaturintervallet -30˚C to +100˚C. 

Ställ in Temperaturlarm med hjälp av YOYOPower-appen: 

1. Välj den YOYOPower-enhet som skall ställas in och tryck på . 

2. Tryck på Temperaturlarm . 

3. Ange önskat temperaturintervall. 

4. Tryck på OK och skicka iväg SMS:et. Invänta SMS-bekräftelse.  

5. Temperaturlarm aktiveras direkt. Funktionen kan avaktiveras  

med   och aktiveras igen med .    

Ställ in Temperaturlarm med SMS-kommando: 

1. Aktivera Temperaturlarm med: 

• (Huvudenhet) #22#0#LågTemp#HögTemp# 

• (Extraenhet) #68#namn#LågTemp#HögTemp# 

2. SMS bekräftar aktivering av Temperatularm. 

Avaktivera Temperaturlarm med SMS-kommando: 

• (Huvudenhet)   #21#0#0# 

• (Extraenhet)      #68#namn#0# 

Aktivera Temperaturlarm med SMS-kommando: 

• (Huvudenhet)   #21#0#1# 

• (Extraenhet)      #68#namn#1# 

Meddelanden 

YOYOPower kan avisera även andra händelser via SMS-meddelanden. Vilka händelser 

som skall aviseras ställs in i appen (under knappen Meddelanden på inställningssidan) 

eller med SMS-kommandon (se tabellen under ÖVRIGA MEDDELANDEN).  

SMS vid till- och frankoppling  

Som standard skickas SMS till Master när strömmen kopplas in eller från. Detta är sär-

skilt användbart för att avisera när knappen använts. (Huvudenhet eller Extraenhet). 

SMS vid strömavbrott 

YOYOPower skickar SMS då Huvudenhet blir strömlös och när strömmen återfås. Denna 

funktion gäller endast Huvudenheten. 

SMS vid svag mobil-signal 

YOYOPower försöker skicka SMS när mobil-signalen är för svag (signalen måste alltså 

vara tillräcklig stark för att SMS skall kunna skickas). 

Master och Användare 

Master är den mobil som först skickar aktiverings-SMS (#00#) till mobilnumret som hör 

till SIM-kortet som sitter i YOYOPower. Master kan ändra inställningar och har full 

kontroll över YOYOPower. 

Master kan lägga till upp till 4 Användare som kan koppla till eller från strömmen och 

begära viss statusinformation. Användare kan kommunicera med YOYOPower via SMS 

eller via mobillappen. 

Obs! Användare kommer få felmeddelanden om de försöker ändra inställningar. 

För att registrera Anvandare: 

• Välj YOYOPower huvudenhet som skall ställas in och tryck på . 

• Tryck Avancerade inställningar sedan på Användare . 

eller 

• Använd SMS-kommandon i tabellen ADMINISTRERA MASTER OCH ANVÄNDARE. 

Notera: Internationellt format för mobilnummer (t.ex. +467xxxx) rekommenderas.  

Fullständig SMS-kommandolista 

Teckenförklaring: 

H - anger att kommandot avser Huvudenhet 

E - anger att kommandot avser Extraenhet 

Namn - avser det namn som givits Extraenheten. Namn kan innehålla max 7 tecken

(bokstäver A-Z, a-z, siffror 0-9) utan mellanslag och utan Å, Ä, Ö. 

A - anger att Anvandare har behörighet.  

Master har behörighet att utföra samtliga kommandon.  

PÅ eller AV - versaler anger standardinställning, t.ex Schemastyrning - AV 

 

TILL- OCH FRÅNKOPPLING AV STRÖMMEN 

Tillkoppling med status 
H #01#0# A 
E #61#namn# A 

Frånkoppling med status 
H #02#0# A 
E #62#namn# A 

Tillkoppling, samtliga enheter   #01#   
Frånkoppling, samtliga enheter   #02#   

Statussummering & temp alla enheter   #07# A 

Status Huvudenhet / Extranhet “namn” 
H #07#0# A 
E #07#namn# A 

Statussummering, alla enheter   #70#   
Mobilnätsinformation H #27#   

Schemaläggning 
H #20#0#Dag#PåTid#AvTid#   
E #65#namn#Dag#PåTid#AvTid#   

Kontrollera schema 
H #33# A 
E #64#namn# A 

Schemastyrning - AV 
H #19#0#0#   
E #64#namn#0#   

Schemastyrning - på 
H #19#0#1#   
E #64#namn#1#   

STATUSRAPPORT 

SCHEMASTYRNING 

Tillkoppling efter 1 - 720 minuter 
H #12#0#minuter#1#   
E #63#namn#minuter#1#   

Frånkoppling efter 1 - 720 minuter 
H #12#0#minuter#0#   
E #63#namn#minuter#0#   

Kontrollera fördröjning 
H #34# A 
E #63#namn# A 

Avsluta fördröjning 
H #11#0#   
E #63#namn#0#   

TERMOSTATSTYRNING 

Ställ in temperaturintervall 

för uppvärming 
H #24#0#1#LågTemp#HögTemp#   
E #67#namn#1#LågTemp#HögTemp#   

Ställ in temperaturintervall 

för nedkylning 
H #24#0#2#LågTemp#HögTemp#   
E #67#namn#2#LågTemp#HögTemp#   

Kontrollera intervall och funktion 
H #32# A 
E #66#namn# A 

Termostatstyrning - AV 
H #23#0#0#   
E #66#namn#0#   

Termostatstyrning - på 
H #23#0#1#   
E #66#namn#1#   

TEMPERATURLARM 

Ställ in temperaturintervall 
H #22#0#LågTemp#HögTemp#   
E #69#namn#LågTemp#HögTemp#   

Kontrollera aktuell temperatur, larmlä-

ge och inställt tempereraturintervall 
H #35#0# A 
E #68#namn# A 

Temperaturlarm - AV 
H #21#0#0#   
E #68#namn#0#   

Temperaturlarm - på 
H #21#0#1#   
E #68#namn#1#   

ÖVRIGA MEDDELANDEN 

SMS då till-/frånkopplingsknapp används - av #03#0# 

SMS då till-/frånkopplingsknapp används - PÅ #03#1# 

SMS vid strömavbrott/återgång* - av #05#0# 

SMS vid strömavbrott/återgång* - PÅ (till Master & Användare) (1) #05#1# 

SMS till Användare - AV #16#0# 

SMS till Användare - på #16#1# 

SMS vid svag Mobilsignal - AV #27#0# 

SMS vid svag Mobilsignal - på (till Master) (2) #27#1# 

SMS vid Termostatstyrd till-/frånkoppling - av #37#0# 

SMS vid Termostatstyrd till-/frånkoppling - PÅ (till Master) #37#1# 

SMS vid Schemastyrd till-/frånkoppling - av #38#0# 

SMS vid Schemastyrd till-/frånkoppling - PÅ (till Master) #38#1# 

SMS vid till-/frånkoppling med uppringning – AV #49#0# 

SMS vid till-/frånkoppling med uppringning – på (3) #49#1# 

Dag: 0 - Varje dag; 1 - Måndag; 2 - Tisdag; 3 - Onsdag; 4 - Torsdag; 5- Fredag; 6 - Lördag;  

7 - Söndag; 8 - Måndag till Fredag; 9 - Veckoslut (Lördag och Söndag). 

PåTid & AvTid anges med 24-timmarsformat, t ex: 0030, 0830, 1200, 1730, 2230 

FÖRDRÖJD TILL-/FRÅNKOPPLING 

ADMINISTRERA MASTER OCH ANVÄNDARE 

Registrera Master (ny / efter återställning) #00# 

Ändra Master-nummer #14#NyttNummer# 

Lägg till Användare #06#Användare-Nummer# 

Lista Användare #06# 

Ta bort Användare #15#Användare-Nummer# 

Ta bort samtliga Användare #15# 

ADMINISTRERA EXTRAENHETER 

Lägg till ny Extraenhet med namn max 7 tecken a-z, A-Z, 0-9 #60#namn# 

Avregistrera Extraenhet #71#namn# 

Avregistrera samtliga Extraenheter #71# 

ADMINISTRERA LARMFUNKTION (Endast YOYOPower 4G Control) 

Larmfunktion – AV #40#0# 

Larmfunktion – på #40#1# 

Schemalagd larmfunktion start-/stoptider #46#Dag#PåTid#AvTid# 

Schemalagd larmfunktion - AV #47#0# 

Schemalagd larmfunktion - på #47#1# 

Till-/frånkoppling med uppringning - av #09#0# 

Till-/frånkoppling med uppringning - PÅ #09#1# 

Ljudsignal från Huvudenhet vid manuell till-/

frånkoppling – av 
#13#0# 

Ljudsignal från Huvudenhet vid manuell till-/

frånkoppling –  PÅ 
#13#1# 

Återställning till grundinställning (fabriksinställingar) 

Gäller endast Huvudenhet. 
#08#Lösen# 

Byt lösen (grundinställning 1234) #04#GammaltLösen#NyttLösen# 

SMS-svarsspråk - engelska #39#0# 

SMS-svarsspråk - SVENSKA #39#1# 

Larmfunktion med trådlösa tillbehör (Endast YOYOPower 4G Control)  

Till YOYOPower kan upp till 6 st trådlösa larmsensorer och upp till 2 st fjärrkontroller 

anslutas. Då en ansluten sensor aktiveras aviserar YOYOPower med ett SMS. 

Larmfunktionen aktiveras/avaktiveras direkt med fjärrkontroll eller SMS-commando men 

kan också schemastyras. Varje sensor kopplas in i antingen permanent larmläge (t ex 

brandvarnare) eller som larmfunktionstyrd (t ex rörelsesensorer). 

Registrera trådlösa larmtillbehör med hjälp av appen under knappen Hemlarm eller med 

SMS-kommandon enl. tabellen under ADMINISTRERA TRÅDLÖSA LARMTILLBEHÖR. 

Återställning till grundinställningar 

• Tryck in och håll (upp till 20 sek) -knappen tills statusindikatorn visar fast sken. 

eller 

• Skicka SMS-kommandot #08#Lösen# (gäller endast huvudenheten). 

Obs: Återställning med SMS-kommando kopplar bort men återställer inte extraenheter. 

Felsökningsguide 

Statusindikatorerna lyser inte / reagerar inte på händelser  

• Säkerställ att det finns ström i uttaget som YOYOPower är ansluten till. 

• Kontrollera att SIM-kortet är isatt på rätt sätt (huvudenhet). 

• Återställ YOYOPower till ursprungsinställning. 

• Kontakta återförsäljaren för vidare felsökningshjälp. 

Statusindikatorn blinkar hastigt på huvudenheten 

• SIM-kort saknas eller är inte helt inskjutet. Kontrollera att SIM-kortet sitter I ordentligt. 

• Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och testa att det är aktivt. 

Statusindikatorn flashinblinkar langsamt på huvudenheten 

• Mobilnätstäckningen är otillräcklig – prova att omplacera YOYOPower till annan plats 

• SIM-kortet är PIN-kodslåst – avaktivera PIN-kodslåset m h a en vanlig mobiltelefon 

med SIM-kortet isatt 

• Kontrollera att SIM-kortet fungerar m h a en vanlig mobiletelefon med SIM-kortet 

isatt 

Strommen slås inte till eller från när på/av-knappen  trycks in 

• Håll på/av knappen intryckt någon sekund – ett kort tryck räcker inte  

• Låt YOYOPower söka och hitta ett mobilnät 

Inget SMS-svar fås från YOYOPower 

• Säkertäll att SIM-koret har tillräckligt saldo 

• Säkerställ att ditt mobilnummer är registrerat som Master eller Användare och att 

SMS-kommandot är giltigt 

YOYOPower svarar “Master-numret finns redan” 

• Ett annat mobilnummer är redan registrerat som Master. Meddelandet kan ignore-

ras om du redan är registrerad som Användare och registrerar YOYOPower i appen. 

• Be aktuell Master skicka #14#NyttMasterNummer# för att ändra Masternumret. 

• Utför en återställning och ställ in YOYOPower på nytt number. 

Statusindikatorn blinkar långsamt på extraenheten 

• Radiosignalerna mellan Huvud- och Extraenhet når inte fram – placera enheterna 

närmare varandra. 

• Störningar från andra radiosändare i omgivningen – öka avståndet till ev störnings-

källor. 

YOYOPower kopplar oväntat till eller från 

• Kolla upp aktuell status genom att begära staturapport från YOYOPower 

• Aktivera SMS vid till-/frånkoppling med uppringning (skicka #49#1#) 

• Avaktivera Styrning med uppringning (skicka #09#0#) 

Viktig information 

Var god läs denna information före användning av YOYOPower. 

Strömreserv 

• YOYOPower GSM och 4G har en strömreserv för att kunna skicka ett SMS vid strömavbrott. 

• Sändaren hålls igång en kort stund efter att tagits ur eluttaget. 

Säkerhets- och användningsföreskrifter 

• Läs alltid mobiloperatörens särskilda villkor för det SIM-kort du använder i YOYOPower. 

• När SIM-kortet läggs i och tas ur skall inte kortets guldmetallkontakt vidröras. 

• Sätt endast i SIM-kort i standardstorlek Mini. Se till att de mindre korten Nano och Micro sitter 

ordentlig ihop och plant med Mini-kortet.   

• Behandla din YOYOPower väl; förvara den på säker plats, kasta eller tappa den inte. 

• Utsätt inte din YOYOPower för damm, vätska eller fukt; extrem hetta eller låga temperaturer; lågor, 

tända tobaksvaror eller andra värmekällor. 

• Använd ej YOYOPower på sjukhus eller nära medicinsk utrustning. 

• Om du använder personlig medicinsk utrustning såsom en pacemaker, bör du vidtala din läkare 

och tillverkaren av din utrustning. 

• Använd inte YOYOPower i flygplan eller andra platser där radiosändare inte är tillåtna; vid platser 

där det finns risk att explosiv miljö kan förekomma; i absolut närhet av s.k. airbags. 

• Försök inte ta isär YOYOPower; det finns inga komponenter som kan underhållas  

eller repareras av användaren. 

• Tillåt inte barn att leka med YOYOPower; små delar som t.ex. SIM-kort utgör en kvävningsrisk. 

• För optimal prestanda skall inte YOYOPower täckas. Placera den för god mobil signalmottagning. 

• Beakta att röstsamtal via mobilnät inte alltid är tillförlitliga. 

Avyttring och återvinning 

• Släng inte YOYOPower i hushållssoporna. 

• YOYOPower avyttras vid insamlingsplatser avsedda för batterier och elektronisk utrustning. 

• För mer information kan lokala myndigheter, sopstationer eller din återförsäljare kontaktas. 
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SensorNamn = max 10 tecken, utan Å,Ä,Ö, blank-eller skiljetecken. 

Kort tryck på knappen i den trådlösa sirenen aktiverar parningsläget före SMS-kommandot #43# skickas.  

Hålls knappen intryckt i 10 sek återställs sirenen och parning med YOYOPower enheter upphör.  

ÖVRIGA SMS-KOMMANDON 

Mobilnummer anges med internationellt format (+4670…) 

(1) Gäller endast Huvudenhet. Extraenheter kan inte ge strömavbrottslarm. 

(2) Signalen måste alltså vara tillräcklig stark för att SMS skall kunna skickas. 

(3) Avisering går endast till avsändaren när strömmen slås på eller av från App, med SMS-

kommando eller med uppringning.  


