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Med Pontos, vandstyringssystemet fra hansgrohe, kan du styre vandsikkerheden i hjemmet — på den måde reducerer 
du risikoen for vandskader og sikrer et sundt indeklima indenfor hjemmets fire vægge. Pontos Base monteres lige efter 
vandmåleren og lige før et evt. blødgøringsanlæg.

• Kan åbnes og lukkes via displayet
• Kan åbnes og lukkes via app
• Har flere indstillingsmuligheder: Hjemme, Ude,  

Ferie, Øget forbrug, Max forbrug og Efter tidsplan
• De ønskede grænseværdier for vandforbrug,  

vandmængde i timen samt vandgennemstrømning  
kan indstilles

• Nem tilslutning via hansgrohe home-appen, som 
anbefales at benytte

• Følg med i vandforbruget via appen
• Registrerer mikrolækager
• Selvindlæringsprogram, så husstandens  

brugsmønstre registreres
• Mulighed for at tilknytte en nødkontakt (SMS)
• QR-koder scannes for tilslutning af enheder

• Kompatibel med Android og iOS-enheder
• Kan kobles på flere mobile enheder
• Ubegrænset antal Scouts kan tilsluttes 
• Gennemstrømningseffekt DP 1,0 bar: 7,3m3/h
• Ved tilslutning af app skal der være WiFi i 2.4 GHz  

til rådighed
• 230V nettilslutning
• Kabellængde: 180 cm
• Har nødbatteri ved strømsvigt, som holder op til  

24 timer
• Batteriets rest-levetid vises via hansgrohe home-appen
• Inkl. nødnøgle i tilfælde af strømsvigt
• Kan monteres vandret og lodret
• Vægt: ca. 1275 gram
• Total indbygningslængde: 255 mm 

Pontos  
Nyt vandstyringssystem fra hansgrohe

Pontos Base

HG-nr. 15886000 / VVS-nr. 466777100
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Pontos Scout er ikke kun en vandalarm, men kan være nyttig mange steder i boligen, f.eks. i kælderen, så man bliver 
alarmeret ved indtrængende regnvand; i børneværelset, for at styre luftfugtigheden og dermed undgå skimmelsvamp;  
i skunken eller krybekælderen, for at undgå frostsprængte vandrør; i vinkælderen, for at opretholde den rette temperatur 
og luftfugtighed.

• Giver høj alarm ved indtrængende vand
• Det kan være i et køkkenskab under vasken, bag 

amerikanerkøleskabet, en krybekælder, ved vaske- 
maskinen og mange andre steder.

• Kan kobles direkte på hansgrohe home-appen, så  
der afsendes en Push-besked, når alarmen går.

• Ved brug af hansgrohe home-appen kræves WiFi  
på 2.4 GHz

• Kan oplyse om aktuel luftfugtighed og temperatur  
fra sin placering

• De ønskede grænseværdier for luftfugtighed, og  
temperatur kan indstilles, via appen

• Hvis de indstillede grænseværdier overskrides,  
afsendes en Push-besked via appen

• Én eller flere Pontos Scouts kan kobles til hansgrohe 
home-appen og Pontos Base, og dermed lukke for 
vandtilførslen, hvis der er mistanke om udsivende vand

• Batterilevetid: ca 2 år. 
• Batteriets restlevetid vises på appen
• Batteritype: AA

Pontos Scout  
kan bruges alle steder i boligen.

Pontos Scout

HG-nr. 15887000 / VVS-nr. 466777801
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Pontos Base skal installeres så der kan kommes til displayet. Både ved syn og berøring.

Der skal være 230V strøm stik indenfor 170 cm fra Pontos Base.

Pontos Guide
Før installatøren kommer forbi

Kode til Wi-fi skal være tilgængelig under installation.

Der skal tages mindst ét foto af installationsstedet, hvor Pontos Base vandalarmen skal installeres.  
Installationsstedet er lige umiddelbart efter vandmåleren og inde i ejendommen. 

Foto skal tages på ca. 2 meters afstand, og være i en god og klar kvalitet. 

Foto sendes til vandalarm@soeberg.dk og i emnefeltet skrives: Vejnavn, husnummer og bynavn.

Password skal bruges, som skal indeholde mindst 8 tegn og 1 specialtegn.

En gyldig E-mail adresse skal være klar.

Android eller OIS enhed tilgængelig.

Der skal være Wi-fi 2.4 Ghz tilgængelig.
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Lynguide til installation 
af Hansgrohe Home App, Pontos Base og Pontos Scout

Pontos Base kan monteres vandret eller lodret. Vigtigst af alt er at displayet skal være let tilgængeligt, og synligt. Skal 
monteres lige umiddelbart efter vandmåleren, og lige før evt. blødgøringsanlæg.

Installer Hansgrohe Home Appén.
Benyt evt. en sekundær IOS eller Android enhed, end slutbrugerens til opsætning af Pontos produktet.
Den primære bruger, kan efter endt opsætning, logge ind på den oprettede konto.
Husk at logge ud på den sekundære enhed.
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Under selvindlæringsprocessen, lærer Pontos Base ens vandforbrugs historik at kende. I hvilke perioder bruges 
der vand, og i hvilke der for det meste ikke gør.
Motorventilen i Pontos Base lukker og åbner hver nat, for at ”motionere” ventilen.

Efter endt installation, skal der tages stilling til Selvindlærings processen, og hvor lang tid denne skal vare.
Vi anbefaler altid en selvindlærings periode på 3 uger. Dette er især vigtigt, hvis der er installeret et  
blødgøringsanlæg umiddelbart efter Pontos Base.

I de næste trin, vil oplysningerne komme frem på IOS eller Android enheden. Følg disse trin for installation.

Når Dashboardet kommer frem, tryk da på menuen øverst i venstre hjørne (3 streger), og tryk derefter enheder.
Tryk derefter på tilføj enhed (+), og Pontos Base eller Scout.
Hvis der både skal installeres en Pontos Base og Scouts, så installer altid Basen først.

Tryk på tilmelding på den installerede App, og opret slutbrugeren, som bruger.

Ved installation af Pontos Scout, så følges trin 3 og 4

Der kan tilsluttes ubegrænsede Pontos Scouts

Når selvindlæringsperioden er til ende, så skal grænseværdierne indstilles manuelt af slutbruger selv, da der er 
individuelle behov i hver familie. Husk at instruere slutbrugeren om dette.
• Hjemme, Ude, Ferie: Øget forbrug, Maks. forbrug
• Vandvolumen, Varighed vandaftapning, Vandgennemstrømning

Bemærk endvidere at ved blødgøringsanlæg i installationen, så skal der tages højde for regenereringstid.
Der er forskel alt efter fabrikat, vandforbrug og vandets hårdhed.
Kontakt altid producent af blødgøringsanlægget, for information om dette.

Efter endt installation af hver Pontos Scout, så skal man tage stilling til, om den netop installerede Scout, skal 
sende signal til Pontos Base, om at lukke for vandtilførslen, hvis Scouten står i vand, så alarmen lyder.
Grænseværdierne kan indstilles umiddelbart efter installationen.
• Temperatur: Øvre grænseværdi, Nedre grænseværdi
• Fugtighed: Øvre grænseværdi, Nedre grænseværdi

Husk at gemme mail og Password et tilgængeligt sted. Skrives evt. på den medfølgende manual.

Efter endt installation, kan der logges ind på samme konto, fra flere IOS og Android enheder.



7

hansgrohe home  
Opsætningsguide
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Ved installation af Pontos Scout, se under ”Tilføj enhed”, og følg instruks via appen
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Guide til grænseværdier 
Pontos Base og Pontos Scout

Pontos Base

Pontos Scout

Indstilling af grænseværdier, efter endt  
selvindlæring (3 uger).

Indstilling af grænseværdier.

Åben Hansgrohe Home App

På Dashboardet trykkes der på Pontos Base

Tryk derefter på Profiler

Tryk derefter på profilen Hjemme, og indstil de  
ønskede grænseværdier:

 Vandvolumen i liter

 Varighed for vandaftapning i tid

 Vandgennemstrømning l/min

Efter endt indstilling af denne profil, så tryk på  
tilbagepilen, og gentag processen for:

 Ude

 Ferie

 Øget forbrug, Max forbrug og efter tidsplan,  
 kan indstilles efter behov

Åben Hansgrohe Home App

På Dashboardet trykkes der på Pontos Scout

Tryk derefter på Grænseværdier

Indstil de ønskede grænseværdier:

 Temperatur, Øvre og nedre grænse i grader

 Fugtighed, Øvre og nedre grænse i %

Tryk på tilbagepilen 2 gange, og gentag hvis der er 
flere Scouts
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Ved installation af Pontos Base via Home app.

Ved opsættelse af selvindlæringsprocessen.

Ved mistet forbindelse mellem Pontos Base og WiFi.

Ved forbindelse med WiFi via iOS eller Android enhed.

Hvis iOS eller Android enheden ikke kan forbinde med Pontos Base.

Hvor lang tid skal selvindlæringsprocessen vare?

Er routeren tændt?

Efter selvindlæring (3 uger).

Hvis Pontos Base ikke kan finde WiFi forbindelsen.

Pontos FAQ
Hvis du oplever fejl ved Pontos Base og Scout

Sørg for kun at holde en finger på knappen i mere end 3 sekunder (ca. 10 sek.), så der fremkommet 
AP-aktiveret på displayet, på Pontos Base. Hvis fingeren flyttes før tid, og man aktiverer knappen igen, så 
åbnes eller lukkes for vandet.

Hvis der vises fejl ved AP-aktiveringen, så bliv ved med at forsøge, indtil de til sidst får forbindelse.  
Luk evt. Appén, og forsøg igen, indtil forbindelse opnås.

Det anbefales at sætte selvindlæringsprocessen til mindst 3 uger. Det gælder især, hvis der er installeret et 
blødgøringsanlæg lige efter enheden.

Hvis selvindlæringen forkortes eller springes over, så er der risiko for at systemet bliver ustabilt, og Pontos 
Base vil lukke i tide og utide.

Hvis nej, tænd for routeren.

Hvis ja, så gøres følgende:

Åben låget på Pontos Base og afmonter batteriet.

Afbryd derefter strøm til enheden i mindst 10 sekunder.

Tilslut 230V strøm igen, og derefter batteriet.

Pontos Base vil nu finde Wifi igen.

Grænseværdierne gennemgås, og justeres efter behov. Hvis Pontos Base lukker for vandet, så er det fordi, 
at de indstillede grænseværdier overskrides.    

Hvis der vises fejl på den mobile enhed, så kontroller at det kun er frekvens 2.4 GHz der forbindes til.

Bliv ved med at forsøge, indtil de til sidst får forbindelse. Luk evt. Appén og forsøg igen, indtil forbindelse 
opnås.
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Hvis der er skiftet internetudbyder, eller nyt password, så skal Pontos Base og Scouts  
konfigureres igen, ved at følge nedenstående trin.

Åben Hansgrohe Home App og tryk på Pontos Base.

Rul ned på skærmen og tryk på netværk.

Tryk på opdater netværk, og følg trin på skærmen af mobil-enheden.

Ved lukning for vandet. 

Pontos Base lukker for vandet. Hvad er der galt?

Hvis ovenstående er kontrolleret og der ingen lækager er, så prøv nedenstående.

Hvis vandtilførslen ikke kan åbnes via den mobile enhed, gøres følgende.

Se efter lækager

Se efter om et tappested ikke er lukket korrekt

Se efter om et toilet løber i kummen

Er der tvivl om der en lækage, så er det en god idé at kontakte den lokale VVSér.

Kontroller at selvindlæringsprocessen er korrekt indstillet. Anbefaling 3 uger.

Tryk på Pontos Base på Appén og kontroller at Profilen står korrekt for, Hjemme, Ude, Ferie osv.

Kontroller at Grænseværdierne er indstillet korrekt. Står en eller flere parametre for lavt, så vil Pontos 
Base afbryde for vandtilførslen.

Er der installeret et blødgøringsanlæg, så skal der tages kontakt til producenten af dette, for at få oplyst 
varighed af regenereringsprocessen, da den kan have indflydelse på, om Pontos Base lukker under denne 
proces.

Grænseværdien for ”Varighed vandaftapning” skal justeres til det pågældende fabrikat.

Luk Appén på skærmen og åben den igen. Der skal ikke logges ud.

Tryk derefter på Åben vandtilførsel. Motorventilen åbner.

Der kan også åbnes for vandet direkte på Pontos Base, ved at holde Home knappen nede i 3 sekunder, 
og bekræfte åbning.

Tryk på Pontos Base på Appén og kontroller at Profilen står korrekt for, Hjemme, Ude, Ferie osv.

Kontroller at Grænseværdierne er indstillet korrekt. Står en eller flere parametre for lavt, så vil Pontos 
Base afbryde for vandtilførslen.

Ved installation af Pontos Scout via Home App.

Hvis iOS eller Android enheden ikke kan forbinde med Pontos Scout.

Hvis Pontos Scout ikke kan finde WiFi forbindelsen.

Hvis der vises fejl ved parring af den mobile enhed og Pontos Scout, så bliv ved med at forsøge, indtil de 
til sidst får forbindelse. Luk evt. Appén, og forsøg igen, indtil forbindelse opnås.

Hvis der vises fejl på den mobile enhed, så kontroller at det kun er frekvens 2.4 Ghz der forbindes til.

Bliv ved med at forsøge, indtil de til sidst får forbindelse. Luk evt. Appén og forsøg igen, indtil forbindelse 
opnås.
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Ved mistet forbindelse mellem Pontos Scout og WiFi.

Er routeren tændt?

Hvis der er skiftet internetudbyder, eller nyt password, så skal Pontos Scouts konfigureres igen, 
ved at følge nedenstående trin.

Hvis nej, tænd for routeren.

Hvis ja, så gøres følgende:

Åben låget på Pontos Scout og hold knappen inde i mindst 5 sekunder, til der kommer en meddelelse 
op på skærmen af den mobile enhed.

Accepter at de forbindes.

Pontos Scout vil nu finde Wifi igen.

Åben Hansgrohe Home App og tryk på Pontos Scout.

Rul ned på skærmen og tryk på netværk.

Tryk på opdater netværk, og følg trin på skærmen af mobil-enheden
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Tjekliste ved installation
af Hansgrohe Pontos Base og Scout

Ved ankomst til anlægsadressen kontrolleres følgende:

Tilslutning af Pontos Base:

Tilslutning af Pontos Scout:

E-mail adresse: Password:

Ovenstående er gennemgået af (montør):

Er der et 230V strømstik i umiddelbar nærhed af installationsstedet?

    Ledning er 180 cm.

Er der Wifi signal tilgængelig ved Pontos Base og Scouts?

Er det et stærkt signal, eller kræver det forstærkere?

Er der 2.4 GHz signal tilgængeligt?

E-mail og Password er kreeret og skal være klar.

Navn på Wifi og et Password til Wifi 2.4 GHz skal være tilgængeligt.

Hansgrohe Home App downloades eksempelvis til en sekundær mobil enhed.

Efter download af App, tryk da på Tilmelding 

Følg instruktionerne på den mobile enhed

Selvindlæring! Bemærk at det stærkt anbefales at svare 3 uger

Giv slutbrugeren instrukser i, hvordan grænseværdierne indstilles, efter endt selvindlæring periode.

Bemærk endvidere at ved blødgøringsanlæg i installationen, så skal der tages højde for regenereringstid.

Der er forskel alt efter fabrikat, vandforbrug og vandets hårdhed.

Kontakt altid producent af blødgøringsanlægget, for information om dette.

Udlever Guide for indstilling af grænseværdier

Efter endt installation, kan der logges ind på Hansgrohe Home App, fra en hvilken som helst anden  
primær mobil enhed

Husk at logge ud fra den sekundære mobil enhed

Tilføj enhed og følg instruktionerne på den mobile enhed

Hvis den eller de installerede Scouts skal sende signal til Basen om at lukke for vandtilførslen, hvis  
den/de står i vand, så husk at svare ja til dette. Det kan bl.a. forekomme hvis den er placeret bag en  
vaskemaskine eller lignende.
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Garanti

Pontos Scout

Pontos Base

Hansgrohe yder 2 års garanti  
på Pontos Scout over for første ejer,  
dog maks. 3 år fra produktionsdato.

Hansgrohe yder 5 års garanti  
på Pontos Base over for første ejer,  
dog maks. 6 år fra produktionsdato.

Herudover gælder Hansgrohes generelle garantibestemmelser
www.hansgrohe.dk/garanti
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• Åben eller luk for vandtilførslen. 

• Sæt en finger på Home knappen i ca.  
3 sekunder, og bekræft hændelsen ved 
at løfte fingeren og tryk let på knappen. 

• Derefter åbner eller lukker motorventilen.

• Åben eller luk for vandtilførslen. 

• Sæt en finger på Home knappen i ca.  
3 sekunder, og bekræft hændelsen ved at 
løfte fingeren og tryk let på knappen. 

• Derefter åbner eller lukker motorventilen.

Label til Pontos Base

Størrelse: 100%

Størrelse: 200%


