
Kom i gang!
1. Først sett din Lildog til lading. Et lydsignal og lyse grønt når den er fulladet.

2. Last ned riktig app. Enten
a. Google Play (Android); eller
b. App store (iPhone)

I appen vil du bli bedt om å opprette en brukerkonto med epost og passord. Deretter er
det bare å følge instruksjonene i appen.

3. Fest til slutt din Lildog med borrelåsen som følger med.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lilbit.lildog
https://apps.apple.com/no/app/lildog/id1608905361


Bruk
Dersom du installerte appen før du mottok din Lildog, anbefaler vi å først sjekke om det finnes
en app-oppdatering.

Vi anbefaler å koble i laderen en stund før du bruker din Lildog for første gang. Ved lading
puster Lildog grønt. Når den er fullt oppladet, vil den gi fra seg en liten lyd og lyser deretter
konstant grønt.

Dersom din Lildog har strøm, vil den også blinke grønt en gang når du trykker på knappen.

For å skru av og på lys, kan du ganske enkelt trykke to ganger raskt på knappen.

Videre instruksjoner vil stå i appen. Vi har prøvd så godt vi kan å gjøre ting forståelig, men vi vet
også at det alltid er rom for forbedring i ethvert produkt.

Enkelte funksjoner er kun tilgjengelig når du selv er i nærheten av Lildog. Posisjonering vil alltid
fungere utendørs uavhengig av om du har med deg telefonen eller ikke. Tiden det tar fra du
begynner å gå tur til Lildog vil begynne å sende posisjon vil avhenge av område, men skal aldri
ta mer enn 10-20 minutter første gang. Merk at Lildog er avhengig av Telenor-dekning dersom
du ikke har telefonen i nærheten. Vi anbefaler å sjekke dekningskartet til Telenor dersom du er i
tvil. Det kan finne på https://www.telenor.no/bedrift/iot/dekning/.

Hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål, ta gjerne kontakt med team@lildog.com
direkte!

https://www.telenor.no/bedrift/iot/dekning/


SUPPORT

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger:

- Se vår support-side på lildog.com/no/support

- Send en epost til support@lildog.com

- Ring oss på (+47) 73 44 00 70

http://lildog.com/no/support
mailto:support@lildog.com

