
Designet i Danmark

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

Brugervejledning
Nøglebrik til S6evo™
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Beskrivelse af S6evo™ Nøglebrik 

Beskrivelse af S6evo™ Nøglebrik 
Lille og praktisk nøglebrik som bruges til at slå alarmen til og fra med, 
uden du behøver indtaste din PIN-kode.

Hvad gør den?
Rør blot dit S6evo™ SmartPad med nøglebrikken og alarmsystemet vil 
blive slået til eller fra, helt uden indtastning af PIN-kode.

Sådan virker den
Rør blot dit S6evo™ SmartPad med nøglebrikken og alarmsystemets  
status ændres. Hvis alarmen er slået til, når du benytter nøglebrikken,  
så slås det fra. Er alarmen slået fra, når brikken bruges, så slås det til.

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) 

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 ”Nøglebrik - Claus” og bekræft ved at tryk-

ke på i øverste højre hjørne. 



FAQ

Jeg kan ikke tilføje min nøglebrik 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.

Min nøglebrik bliver ikke registreret på SmartPad
Sørg for at din nøglebrik dækker et helt tal på SmartPad. SmartPad’en er 
lysfølsom, og her kræves det at tallene er fuldt dækket ved aktivering/
deaktivering.

Tekniske specifikationer

Frekvens RFID 1256K

Temperatur -10°C - +50°C

Fugtighed (op til) 95% relativ (ikke kondenserende)

Dimensioner
H: 27 mm 
B: 27 mm
D: 3 mm


