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Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.
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Brugervejledning
Trådløs åbningskontakt 



Beskrivelse af Trådløs åbningskontakt

Beskrivelse af Trådløs åbningskontakt
Den trådløse Åbningskontakt er tilbehør til S6evo Smartalarm. Den har et 
enkelt design der kan monteres i de fleste miljøer. Kontakten har et lavt 
strømforbrug og en indbygget lavt-batteri varselsfunktion der gennem 
S6evo™ App’en informerer 2-3 dage før batteri skal udskiftes. Åbningskon-
takten er nem af indlæse og navngive i alarmen og kan monteres på de 
fleste døre og vinduer.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 1 x CR2032 button battery (3V)

Batterilevetid 18 måneder

Strømforbrug, transmission 20mA

Strømforbrug, standby 2ʮA

Sendeafstand (til SmartBox) Indendørs: 40m/ Udendørs: 150m

Signalfrekvens 433,92MHz

Arbejdstemperatur -10°C-40°C

Relativ luftfugtighed ≤90%rh (ikke-kondenserende)

Vægt 35,5 g (ekskl. batteri) 40 g (inkl. batteri)

Dimensioner
Sender: 80,0mm•38,2mm•13,3mm (L•B•H)
Magnet: 80,0mm•14,8mm•12,9mm (L•B•H)



Design, udvendig

Sender

LED Indikator

Design (sender), indvendig

Magnet

LED Indikator
LED blinker én gang: Dør/vindue er åbnet og kontakt sender signal til 
SmartBox.



Brugsinstruktion
Åbningskontakten fungerer ved at Senderen afgiver et udløsersignal til 
SmartBoxen når afstanden mellem Sender og Magnet øges. SmartBoxen 
udsender herefter Alarmsignal.

Indlæsning til SmartBoxen via S6evo™ App (vælg ’tilføj tilbehør’) kan gøres 
på to måder:
1. Vælg ’Skan QR-koden’ der er trykt på Åbningskontakten eller
2. Send udløsersignal ved at øge afstand mellem Sender/Magnet (vælg ‘ 

Indlæringstilstand’). Hvis ikke du allerede har monteret  
kontakten, er scanning af QR-kode den nemmeste metode.  
Følg herefter trin-for-trin instruks i App’en for navngivning af  
kontakten. Dette gøres typisk iht. kontaktens placering f.eks.  
’Havedør, stue’, ’Vindue, soveværelse’ osv.

Hvordan aktiveres Åbningkontakten?
1. Vær sikker på at den isolerende batterislip er fjernet.
2. Udvid afstanden mellem Sender og Magnet indtil den røde LED indika-

tor lyser. Hvis den røde LED indikator lyser er kontakten aktiv og har strøm.

Installation
1. Tag kontakten ud af emballagen og fjern batterislip.
2. Indlæs kontakten til SmartBoxen via S6evo™ App’en før montage  

(se ’Brugsinstruktion’ ovenfor)
3. Montér Sender og Magnet separat på dør/vindue og den tilhørende 

ramme med den medfølgende dobbeltklæbende tape eller med skruer 
(medfølger ikke). Senderen kan monteres på både højre og venstre side 
af magneten alt efter montageforhold.

4. Vær opmærksom på at afstanden mellem sender og magnet er max. 1 
cm og at enheder sidder overfor hinanden.

5. Undgå at montere kontakten i områder med meget metal eller elektri-
ske ledninger/kabler.



Indgangs-/udgangsforsinkelse og ’Hjemme’ tilstand 
(også kaldet ’Skal-sikring og ’Nat-sikring’)

Åbningskontakten understøtter funktionerne ‘Indgangs-/Udgangsforsin-
kesle’ og ’Hjemmetilstand’ som alle kan indstilles i S6evo App’en.

Indgangs-/udgangsforsinkelse
Når Åbningskontakten sender et udløser-signal mens alarmen er i tilstan-
dene ’ Til ’ eller ’ Hjemme ’ forsinkes udsendelsen af alarmbeskeden iht 
den i App’en indstillede forsinkelse (kan indstilles fra 10s til 90s). Funkti-
onen giver dig mulighed for at slå alarmen til/fra på SmartPad tastaturet 
og nå ind/ud af boligen før Åbningskontakten sender udløser-signal til 
Smartboxen om at udsende alarmsignal.

Funktionen indstilles således i App’en: Tryk på tandhjulet i øverste, højre 
hjørne > Systemindstillinger > Advanceret opsætning/Mere.

Hjemmetilstand
Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmen sat i ‘Hjem-
me’ tilstand, kan du gå rundt i boligen uden at aktivere alarmen. Hvis 
der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret en 
Åbningskontakt aktiveres alarmen. Funktionen giver dig mulighed for at 
aktivere alarmen mens du opholder dig i boligen. Funktionen anvendes 
ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boli-
gen f.eks. til toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet.
Funktionen aktiveres således i App’en: Tryk på ikonet af Månen med tek-
sten ’Hjemme’, nederst på forsiden. App’en bekræfter indstillingen med ét 
bip.

Funktionen deaktiveres således i App’en: Tryk på ikonet af Åben Hæn-
gelås med teksten ’Slå fra’, nederst på forsiden. App’en bekræfter indstillin-
gen med tre bip.

Tip: Du kan aktivere andre af dine tilbehørsenheder til at være en del af 
Hjemmetilstanden. 

Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Vælg 
aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som 
standard aktive, men kan også deaktiveres under dette menupunkt.



Udskiftning af batteri

1. Indsæt den flade ende 
af en lille skruetrækker 
i aflirkningsspalten, vrid 
skruetrækkeren for at 
afmontere dækslet.

2. Fjern det brugte batteri 
og indsæt 1 x CR2032 
batteri således at plus 
(+) symbolet vender op.


