
Til dig og din familie

Med Niko Home Control kan du og din familie leve komfortabelt og trygt. Hverdagen bliver mere sikker og mere bekvem, 

og samtidig sparer du energi. Niko Home Control styrer de elektriske enheder og systemer i din bolig. Det gælder belysning, 

opvarmning, persienner, musik og meget mere. Du styrer alting med afbrydere, en touch skærm og/eller din smartphone. 

Mulighederne med Niko Home Control er uendelige. Med sit tidløse design er systemet en naturlig del af dit interiør.

Klar til fremtiden – Smart åbent system

Niko Home Control er den ideelle løsning, hvormed dine elektriske enheder udvikler sig i takt med vores hurtigt skiftende 

livsstil og kommunikationsmåder. Boligautomatiseringssystemet udvider grænserne for komfort, sikkerhed, brugervenlighed og 

energiforbrug. Med Niko Home Control får du en løsning, der allerede tager højde for fremtidens behov og krav.

Kvalitet og ekspertise

Med 100 års erfaring, heraf mere end 20 år i boligautomatisering, er Niko markedsleder og et velkendt navn i Europa. Med 

Niko Home Control får du ægte ekspertise. Innovation er kernen i alt, hvad vi gør.

Dit hjem fungerer bedre med Niko
Brugerguide - Niko Home Control
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Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de 
bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved 
at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og 
sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen 
uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, 
kan fjernbetjenes og interagere i større eco-systemer. Niko er en belgisk 
familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske 
filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: ”Hvordan kan vi forbedre 
bygninger for bedre at dække dine behov?”
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Sådan registrerer du din Niko Home Control SMART HUB

Gå ind på https://mynikohomecontrol.niko.eu/dadk

1. Tryk på fanen ”Register”

2. Udfyld ”MAC‑adresse” & ”Serienummer” ”MAC‑adresse” & 

”Serienummer” findes på bagsiden af SMART HUBEN.

3. Herefter Tryk på den orange ”Register” knap

4. Udfyld formularen. Vær opmærksom på at de felter hvor der er en 

markering med en rød stjerne SKAL udfyldes. Husk at acceptere og tryk 

registrer. Ved tryk på registrer fremsendes der er en mail til den oplyste 

mailadresse. 

5. Du har nu modtaget en mail fra Niko. I denne mail skal du trykke på 

”LINK” så er din Niko Home Control konto aktiveret og du vil nu kunne 

styre bla. din belysning igennem Niko Home app’en.

Sonos Danfoss

Styrede stikkontakter

Tænd og sluk af stikkontakterne sker via “Niko 

Home” appen, på tryk, skærme, Google 

Assistent, Alexa, manuelt på den lille knap på 

stikkontakten, som vist pa billedet. Der kan 

ligeledes vises energiforbrug via app’en.

Lampeudtag med dæmp 

Husk egnet dæmpbar lyskilde 

og bemærk venligst at 

belastningen for lyskilden skal 

være minimum 3 watt. 

Vejledning til indstilling af 

lysdæmper findes på Niko.eu

MAC: 00:11:2A:21:XX:XX

SN: XXXXXXXXXX

INDUSTRIEPA

BE  -  
9100

Tillykke med din Niko Home Control installation
Med din Niko Home Control installation har du mulighed for at styre dit hjem via Niko Home app’en. Men inden du når så langt, 

så skal du registrere din Niko Home Control installation. 

Følg nedenstående trin og du vil herefter kunne styre din installation via app’en.

Niko Home App

App’en ”Niko Home” kan downloades i App Store eller Google Play.

Findes der en Digital black i huset/ lejligheden, så er der mulighed via QR koden på 

skærmen at downloade Niko Home Control app’en. QR koden er kun synlig såfremt 

at Digital black skærmen ikke er konfigureret endnu.

Åben app’en, og login med din mail, og den kode du har angivet i registreringen.

Konfigurering af Digital black: Du kan se en video her, for 

hvordan du tilføjer din Digital black til din installation

Scan QR-koden for at se videoen

Oprettelse af scenarier: Scenarier kan vises på Digitale black 

skærme og i Niko Home app’en. Scenarier kan aktiveres via 

tryk, skærme, Google Assistent og Alexa.

Du kan se en video her, for hvordan du selv opretter nye scenarier

Scan QR-koden for at se videoen

Ændring af ikoner på Digital black: Du kan se en video her, 

for hvordan du tilføjer og ændrer ikonerne på din Digital black

Scan QR-koden for at se videoen

Ændring af navne på rum og lys via  

”Niko Home”-app

For ændring af navn på lyset, hold da inde på ikonet, og 

tryk derefter på redigerings‑pennen oppe i højre hjørne.

Herefter kan der trykkes på ”Navn, rum og ikon”, hvor både 

navn og ikon kan ændres.

Integration af Sonos kræver installation 

af Niko Home Control software på din 

PC eller mac

Se videoen hvordan du laver 

konfigurationen med Danfoss 

Icon gulvvarmesystem til 

Niko Home Control

Her kan du se en video om hvordan du 

integrerer Sonos via din PC, efter du 

har installeret programmet ovenfor
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