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Wiserin asennus
Tämä pikaopas tutustuttaa sinut Wiser-asennusjärjestelmään, 
jotta voit aloittaa järjestelmän käytön nopeasti.

Tämän oppaan lisäksi lisätietoa on saatavilla osoitteessa

Denne quick guide introducerer dig til Wiser installations-
systemet, så du hurtigt kan begynde at bruge systemet.

Udover denne guide findes der følgende dokumentation:

1. Installationsvejledning til de enkelte produkter.

2. System vejledning på www1.lk.dk/wiser

3. FAQ i Wiser app www.lk.dk/wiser-faq

4. Videoer på www.lk.dk

Velkommen til Wiser

Wiser 
app

https://www.se.com/fi


Wiserin asennus

Keskusyksikkö

230 V:n laite

Langaton paristo-
käyttöinen laite

Installation af  Wiser

1. Følg installationsvejledningen til de enkelte produkter.

2. Installér alle netforsynede komponenter først. Derefter batteriforsynede

komponenter.  Netforsynede komponenter fungerer som extendere og vil

dermed udvide systemets rækkevide.

3. Placér Gateway’en så centralt som muligt i forhold til netforsynede kom-  

  ponenter. Gateway’en understøtter 2,4 GHz WiFi og bør placeres bagved

routerens firewall.

4. Maks. 60 enheder i et Hjem.

5. Maks. 10 batteriforsynede enheder per netforsynet enhed.

6. Rækkevidde mellem komponenter er op til 100 meter, afhængig af

installationsforhold.

1. Noudata kunkin tuotteen asennusohjeita.

2. Asenna ensin kaikki verkkovirtalaitteet. Sitten kaikki paristokäyttöiset tuotteet. 

Verkkovirtalaitteet reitittävät Zigbee signaalia pidentäen verkon kantamaa.

3. Sijoita keskusyksikkö mahdollisimman keskitetysti verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin 

nähden. Keskusyksikkö tukee 2,4 GHz:n WiFi-yhteyttä ja se tulee sijoittaa reitittimen 

palomuurin taakse.

4. Enint. 60 yksikköä kodissa.

5. Enint. 10 paristolaitetta yhtä verkkovirtaan kytkettyä laitetta kohti.

6. Laitteiden välinen kantama on jopa 100 metriä asennusolosuhteista riippuen. 



Wiserin asennus

1. Lataa ja asenna Wiser by SE -sovellus menemällä joko App Storeen tai Google Play 

-kauppaan ja käyttämällä hakua Wiser by SE.

2. Käynnistä sovellus ja luo tili valitsemalla Rekisteröi 1  . Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

TÄRKEÄÄ: On tärkeää, että valitset oikean maan, esimerkiksi “Suomi”. Virheellistä 

merkintää ei voi muuttaa myöhemmin ilman tilin poistamista ja sen luomista uudelleen

1



Kodin luonti

1. Kirjaudu uudelle tilillesi ja napauta 3 vaakapalkkia 1  vasemmassa yläkulmassa.  

Valitse: Kodin hallinta 2  > Lisää Koti 

Kodin tyypin osoitteen luominen, esim. “Sokerilinnantie 11” 3  .

2. Kirjoita kodin nimi ja sijainti. Voit napsauttaa kodin 4  Sijaintia ja nähdä sijainnin kartalla. 

Palaa Sijainnista aloitusnäyttöön painamalla joko näytön yläosassa olevaa < -painiketta 

(paluupainike) tai OK-painiketta.

3. Valitse kotiisi kuuluvat huoneet painamalla luettelossa valintamerkkiä 5  . 

Yksittäisiä huoneita voi valita tai poistaa. Kun olet valmis,  

napauta “Tallenna” oikeassa 6  yläkulmassa.
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Keskusyksikön asennus

1. Yhdistä keskusyksikkö ethernet-kaapelilla reitittimeen. Kytke virta. Ethernet-, WLAN- että 

Zigbee-LEDit keskusyksikön etuosassa palavat ensin jatkuvasti. Odota, että vain Ethernet 

LED jää palamaan.

2. Tee sovelluksessa nyt seuraavat toimet: Siirry sovelluksen aloitusnäyttöön painamalla 

talokuvaketta  näytön alareunassa 1  .

3. Lisää uusi laite painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa + -kuvaketta 2  .  

Paina ylhäällä olevaa ’Autom. Skannaus’ -kohtaa  3  . Kun keskusyksikkö on löydetty, 

paina ’Seuraava’ 4  . Nimeä laite, liitä se huoneeseen 5  ja paina ’Valmis’  6  .
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Laitteiden lisääminen kotiisi

1. Tee sovelluksessa nyt seuraavat toimet: Siirry sovelluksen aloitusnäyttöön painamalla 

talokuvaketta  näytön alareunassa 1  .

2. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa + -painiketta 2  ja valitse vihreästä palkista 

Automaattinen skannaus 3  . Laita laite paritustilaan kolmella painalluksella laitteen 

ohjelmointipainikkeesta ja odota, että laite löytyy ja paina sitten Seuraava 4  . 

Noudata näytön ohjeita. Kullekin tuotteelle on määritettävä nimi ja huone 5  , jossa  

tuote sijaitsee.

Laitteiden lisäämisen voi tehdä myös  manuaalisesti painamalla 6  , ja seuraamalla ohjeita.

Resetoi laite, jos paritus ei onnistu. Resetointi tehdään laitteen käyttöpainikkeesta tai

ohjelmointipainikkeesta. Paina painiketta kolme kertaa nopeasti ja pidä neljäs painallus

pohjassa yli 10 sekunttia. Painallus tulee lopettaa, kun led alkaa vilkkua tasaisesti.
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Ohjelmointi

Wiserissä on kaksi ohjelmatyyppiä, tilanteen ja automaatiot.

Tilanteet valitaan suoraan Wiser-sovelluksesta, langattomasta painikkeesta tai automaation 

avulla. Tilanteet koostuvat sarjasta toimintoja, jotka suoritetaan, kun tilanne valitaan.

Toiminnot voivat esimerkiksi sytyttää valitut lamput tietyllä valotasolla siten, että ne yhdessä 

muodostavat tilanteen.

Automaatiot ovat ohjelmatyyppi, joka käynnistetään automaattisesti, kun määritetyt ehdot 

täyttyvät. Edellytykset voivat olla Wiser kytkimen painallus tai ikkunan avautuminen (jonka 

Wiser ovi- ja ikkunatunnistin havaitsee) tai että sataa (mikä havaitaan automaattisesti 

säätietojen kautta, joita Wiser-sovellus vastaanottaa jatkuvasti). Voit valita, pitääkö yhden 

vai kaikkien ehtojen täyttyä. Toimintoina voit aktivoida Wiser-laitteen, käynnistää tilanteita, 

ottaa käyttöön / poistaa käytöstä automaation, lähettää ilmoituksia ja lisätä viiveitä. Tyypillisiä 

sovelluksia automaatioon ovat mm. automaattinen “tervetuloa kotiin” -valaistus, joka aktivoituu 

langattoman Wiser liiketunnistimen avulla, tai ilmoituksen lähettäminen, jos Wiser vuotoanturi 

havaitsee vesivuodon.

Seuraavaksi lisää tietoa tilanteista ja automaatioista:

Programmering

Der er to programtyper i Wiser, scenarier og automatiseringer.

Scenarier igangsættes direkte fra Wiser App, batteritryk eller fra en automatisering. 

Scenarier består af  en række handlinger som udføres når scenariet igangsættes. 

Handlinger kan f.eks. være at tænde udvalgte lamper på et givet lysniveau så de 

tilsammen udgør et ”Scenarie”.

Automatiseringer er en programtype som igangsættes automatisk når angivne 

betingelser er opfyldt. Betingelser kan være et tryk på et FUGA Wiser dobbeltrelæ 

eller at der åbnes et vindue (som detekteres af  et Wiser dør- og vindue kontaktsæt) 

eller at det bliver regnvejr (hvilket automatisk detekteres via de meteorologske data 

som Wiser app modtager løbende). Du kan vælge om en eller alle betingelser skal 

være opfyldt. Som handlinger kan du aktivere en Wiser enhed, igangsætte scena-

rie, aktivere/deaktivere automatisering, sende notifikationer og indsætte forsinkel-

ser. Typiske anvendelser for automatiseringer er f.eks. automatisk velkommen hjem 

lys som aktiveres af  en lofts-PIR eller afsendelse af  en notifikation ved vandlækage 

som detekteres af  en Wiser læksensor.

De to programtyper summeres de næste sider:

  Tilanne      Automaatio 



Tilanne

• Tilanne voidaan aktivoidaan Wiser-sovelluksen, langattoman painikkeen tai automaation 

kautta.

• Ohjelmointi tapahtuu painamalla keskellä alareunassa olevaa -painiketta ja valitsemalla 

’Tilanne’ vihreän palkin alta.

• Tilanne sisältää vain toimintoja, jotka suoritetaan välittömästi tilanteen käynnistämisen 

yhteydessä.

• Tilanteen valintapainike voidaan lisätä kotisivulle.

Scenarie

• Scenariet aktiveres via Wiser app, batteritryk eller en automatisering (se næ-

ste programtype)

• Programmering foregår ved at trykke på  nederst i midten og derefter 

vælge ”Scenarier” under den grønne bjælke.

• Programtypen indeholder kun handlinger som udføres med det samme når

programmet igangsættes.

• Scenarie kan tilføjes på Hjem-side.

  Scenarie                        Automatisering          



AutomaatioAutomatisering

• Automatiseringen igangsættes kun når betingelserne i programmet er opfyldt.

Du kan selv bestemme om alle eller blot en enkelt betingelse skal være op-

fyldt.

• Programmering foregår ved at trykke på  nederst i midten og derefter 

vælge ”Automatisationer” under den grønne bjælke.

• Automatisationer kan være aktive eller deaktive. Hvis en automation er deaktiv

vil den ikke igangsættes selvom betingelserne er opfyldt.

• Automatisering kan aktiveres eller deaktivere fra Wiser app og fra andre sce-

narier eller automatiseringer.

• Du kan angive en tændingsperiode som er den tid hvor en automatisering er

aktiv.

• Automaatio aloitetaan vasta, kun ohjelman ehdot täyttyvät. Voit päättää, pitääkö kaikkien vai 

vain yhden ehdon täyttyä.

• Ohjelmointi tapahtuu painamalla keskellä alareunaa olevaa -painiketta ja valitsemalla 

’automaatio’ vihreän palkin alta.

• Automaatiot voivat olla käytössä tai poissa käytöstä. Jos automaatio on poissa käytöstä, sitä 

ei aloiteta, vaikka ehdot täyttyisivät.

• Automaatio voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Wiser-sovelluksessa, tilanneissa tai 

automaatioissa.

• Voit määrittää automaation voimassaolojan

• Kuvan esimerkissä astianpesukoneen pistorasia kytketään pois päältä ja lähetetään 

ilmoitus, kun vesivuototunnistin havaitsee vuodon.



Ohjelmointivinkkejä

• Lisää automaatioon tilanteita

• Näin pystyt ohjaamaan luotuja tilanteita myös langattomalla painikkeella, 

Wiser sovelluksella tai ääniohjauksella. Näin säästät aikaa ja helpotat 

ohjelmointia 

Tips ved programmering

• Samme styring kan ofte programmeres på flere måder: Vælg den måde som

giver den hurtigste programmering.

• Hvis du vil betjene en styring både via mobiltelefon og via betjeningstryk,

så lav først et ”Scenarie” hvor alle handlinger er indsat, og lav derefter en

”Automatisering” hvor du kalder scenariet.

• Du kan ikke oprette variable som f.eks. ”Hjemme” som du kan bruge på tværs

af  programmerne. Du er nødt til at bruge en fysisk relæudgang som følger

følger variablens værdi.

• Du bør opdele dine programmer i mindre programmer hvor hver del udføre en

overskuelig opgave. F.eks. ”Sluk alt” hvor alle handlinger i programmet udføres

i scenarier som slukker lys i et afgrænset område af  boligen.

Sammuta 
kaikki valot

Sammuta 
Eteinen

Sammuta 
Olohuone

Sammuta 
ulkovalot

Yksikään 
liiketunnistin 
ei näe liikettä

Automaatio  
ohjaa tilannetta

Tilanne  
ohjaa valot  
pois



Langaton painike

• Langattomalla Wiser painikkeella voit ohjaa valaistusryhmiä, verhoryhmiä ja valita tilanteita.

• Toimintatapa:

 – Napauta talokuvaketta  näytön alareunassa 1  .

 – Valitse huone 2  .

 – Valitse langaton painike 3  .

 – Valitse painike 4  .

 – Valitse ohjattava valaistusryhmä/verhoryhmä tai tilanne 5  .

• Ohjattava ryhmä varaa painikeparin 6  .

• Ohjattavan ryhmän toiminto riippuu vastaanottavasta laitteesta: 

Rele: Virta päällä/pois 

Valonsäädin: Lyhyt painallus > päälle/pois; pitkä painallus > valotaso kirkkaammalle / 

valotaso himmeämmälle 

Verho: Lyhyt painallus > verho nousee ylös/laskee alas; pitkä painallus > verho nousee niin 

kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
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Styring med batteritryk

• Du kan lave styring med batteritryk hvor begge tryk på en tangent konfigure-

res i én arbejdsgang.

• Fremgangsmåde: 

• Tryk på hus-ikonet  nederst på skærmen 1 . 

• Vælg lokalitet  2 . 

• Vælg batteritryk 3 . 

• Vælg tagent (tryk på venstre betjeningtryk på tangenten) 4 . 

• Definér Belysningsgruppe / Jalousigruppe / Scenarie 5 .

• Funktionen afhænger af  den modtagne enhed:  

Relæ: Tænd /sluk 

Dimmer: Kort tryk > tænd /sluk, Langt tryk > dæmp op / dæmp ned 

Jalousi: Kort tryk > jalousi kører til top / bund, Langt tryk > jalousi kører så  

               længe knap holdes nede.
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Käyttäjien kutsuminen kotiin

1. Olet automaattisesti itse luomasi kodin omistaja, ja 

sinulla on täydet oikeudet.  

Pystyt määrittämään kodin käyttäjät ja antamaan heille 

käyttöoikeudet.

2. Kutsu uusi käyttäjä napauttamalla vasemmassa 

yläkulmassa olevaa kolmea viivaa ja valitsemalla 

avattavasta valikosta Kodin hallinta > [Kodin nimi].

Valitse näkyviin tulevasta näytöstä Lisää jäsen 1  . 

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun vastaanottaja 

on hyväksynyt kutsun, voit muuttaa vastaanottajan 

oikeuksia painamalla 2  . Käytettävissä ovat seuraavat 

vaihtoehdot:

• Omistaja: Kaikki oikeudet, sis. omistusoikeuden 

siirtäminen uudelle käyttäjälle. Vain yksi voi olla 

omistaja.

• Pääkäyttäjä: Kaikki oikeudet paitsi omistusoikeuden 

siirtäminen, kodin poistaminen ja pääkäyttäjä roolin 

määritys 

• Yleinen jäsen: Voi käyttää asennusta ja vastaanottaa 

viestejä. Ei voi ohjelmoida tai muokata asennusta. 

• Omistusoikeuden siirto: Vain omistajalla on tämä 

vaihtoehto, ja käyttäjä, jolle haluat siirtää kodin 

omistusoikeuden. Jäsen pitää ensin lisätä kotiin, jonka 

jälkeen sille voi siirtää kodin omistuksen
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Ääniohjaus

Wiser-asennustasi voidaan ohjata äänikomentojen avulla, jos sinulla on Alexa tai 

Google assistant asennettuna. Se edellyttää, että liität Alexan tai Google assistantin 

Wiser-sovellukseen. Voit tehdä tämän napauttamalla vihreän palkin vasemmassa 

yläkulmassa olevia kolmea vaakaviivaa ja valitsemalla valikosta Lisää palveluita.

Valitse näytössä Alexa tai Google-avustaja ja noudata

näytön ohjeita.

Voit aktivoida Siri ääniohjauksen tilanteille painamalla tilanneluettelossa  

( alhaalla keskellä) 1  ja seuraamalla ohjeita.
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