
Designet i Danmark

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

Brugervejledning
SmartPlug til S6evo™



Beskrivelse af S6evo™ SmartPlug
Fjernbetjen lyset eller tænd for radioen, så hjemmet virker beboet selv om 
du er ude. Tænd for lyset før du låser dig ind i boligen og undgå mørke 
rum ved hjemkomst. S6evo™ SmartPlug tænder og slukker for næsten 
ethvert elektrisk apparat, direkte fra din telefon eller fra din S6evo™ fjern-
betjening.
 
Opsæt automatiske regler via funktionen SmartControl. Slå f.eks. automa-
tisk alarmen til kl. 22:30 alle hverdage og sluk samtidig lampen i stuen.
 
Hvad gør den? 
SmartPlug giver dig mulighed for at tænde og slukke boligens elektriske 
apparater, såsom lamper, radio eller ventilator, direkte fra din telefon  
– uanset hvor i verden du befinder dig.
 
Sådan virker den
SmartPlug indsættes mellem stikkontakten og det elektriske apparat du 
vil styre, hvilket gør det muligt at tænde og slukke apparatet direkte fra 
S6evo™ appen på din telefon – uanset hvor du befinder dig – eller via din 
S6evo™ fjernbetjening.
 
Du kan også opsætte automatisk regler for hvornår dine elektriske appa-
rater skal tænde og slukke, via funktionen SmartControl. Kombiner den 
automatiske styring af dine SmartPlugs med til- og frakobling af alarmen, 
for en komplet autopilot-oplevelse.
 
Anbefaling
Vi anbefaler, at du benytter en S6evo™ SmartPlug til at styre mindst én 
lampe i huset, så du kan tænde og slukke denne, når du er ude og derved 
foregive overfor potentielle indbrudstyve, at der er nogen hjemme.

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 kameraet. Scanningen 

foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet. 
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx ”SmartPlug, stue” og bekræft ved at trykke 

på i øverste højre hjørne. 
 

Hvordan opsættes SmartControl af S6evo™ SmartPlug? 
Start med at åbne S6evo™ appen 

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

Vælg systemindstillinger 
1. Tryk på SmartControl under Tilpasning nederst på siden 
2. Vælg SmartControl
3. Tryk på + ikonet (øverst i højre hjørne) 
4. Tilføj nu den opgave du ønsker
 Det kan fx være ”Hverdag klokken 15:00 skal lampen i stuen tænde”. 
 Du sætter i dette tilfælde klokken til 15:00 ved at scrolle i tallene 

øverst. Under gentag markerer du alle dagene. Under opgave væl-
ger du SmartPlugs. Vælg nu den SmartPlug du ønsker at give denne 
opgave. Markér Til, således at der kommer et oplyst flueben. 

 Gå tilbage og afslut opgaven med flueben (øverst i højre hjørne).
 



Tekniske specifikationer

Strømforsyning Stikkontakt (EU)

Input AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A

Output AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A

Maksimal belastning 2500 W

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

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -10°C to +40°C

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

Dimensioner (hoveddel)
H: 102 mm 
B: 63 mm
D: 30 mm

Krav til brug S6evo™ system

 

Design

LED Indicator

Power/Reset Button


