
Designet i Danmark

Venligst læs denne manual før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Brugervejledning
Fjernbetjening til S6evo™
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Beskrivelse af S6evo™ Fjernbetjening 

Beskrivelse af S6evo™ Fjernbetjening 
Praktisk og let fjernbetjening til nøgleringen eller tasken. Fjernbetjenin-
gen gør det muligt at til- eller frakoble alarmen på afstand. Du kan også 
tænde eller slukke lamper eller andre elektriske apparater via fjernbetje-
ningens indbyggede tænd/sluk knap som du kobler op via en SmartPlug.

Hvad gør den?
Slå dit alarmsystem til- og fra på afstand og brug den indbyggede Smart-
Home knap til at tænde eller slukke for lamper, radioen eller et helt tredje 
apparat forbundet til en S6evo™ SmartPlug.

Sådan virker den
Fjernbetjeningen gør det muligt at betjene alarmsystemet på afstand, så 
længe du er indenfor rækkevidde af S6evo™ SmartBoxen. Fjernbetjenin-
gen har 4 knapper; én som slår alarmen til når du forlader hjemmet, én 
som delvist aktiverer alarmen, når du er hjemme (også kaldet skalsikring/
nattesikring), én som slår alarmen fra og én som kan styre din S6evo™ 
SmartPlug.

Kom godt i gang 
Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ 
alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der  
ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen 

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne) 

Vælg Systemindstillinger 
1. Tryk på + Tilføj tilbehør nederst på siden 
2. Vælg Scan QR-kode
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på nøglebrikken.  

Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i 
scanner-vinduet. 

4. Navngiv nu tilbehøret. Fx ”Fjernbetjening - Claus” og bekræft ved at 

trykke på i øverste højre hjørne. 



FAQ

Jeg kan ikke tilføje min fjernbetjening i app’en
Forsøg at scanne QR koden igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor 
scanningsfeltet. Virker det stadig ikke, så scan manuelt.

Kan der skiftes batteri i fjernbetjeningen?
Ja, ved at skille fjernbetjening forsigtigt af i bunden af produktet, har du 
her mulighed for at skifte batterier. Du skal måske bruge en skruetrækker 
eller andet værktøj til at åbne fjernbetjening. 

Hvilke batterier bruger fjernbetjeningen?
Fjernbetjeningnen bruger 2 x CR2016 batterier. Disse kan findes på vores 
hjemmeside www.sikkerthjem.dk/produkter/batterier.html

Tekniske specifikationer

Batteri 2 x CR2016

Batterilevetid (op til) 18 måneder

Notifikation ved lavt batteri Ja

Trådløs rækkevidde (op til) 40 m. indendørs / 150 m. udendørs

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -10°C - +50°C

Fugtighed (op til) 90% relativ (ikke kondenserende)

Dimensioner
H: 58 mm 
B: 33 mm
D: 11 mm


