
Designet i Danmark

Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Användarhandbok
Fjärrkontroll för S6evo™
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Beskrivning av S6evo™ Fjärrkontroll  

Beskrivning av S6evo™ fjärrkontrollg 
Bekväm och enkel fjärrkontroll för nyckelring eller påse. Fjärrkontrollen 
gör att larmet kan slås på eller av på distans. Du kan också slå på eller 
stänga av lampor eller andra elektriska apparater via fjärrkontrollens  
inbyggda strömbrytare som du ansluter via en SmartPlug.

Vad gör det?
Slå på och stäng av larmsystemet och använd den inbyggda Smart- 
Home-knappen för att slå på eller stänga av lampor, radion eller någon 
tredje enhet som är ansluten till en S6evo™ SmartPlug.

Så här fungerar det
Fjärrkontrollen låter dig använda larmsystemet på distans så länge du är 
inom räckhåll för S6evo™ SmartBox. Fjärrkontrollen har fyra knappar; ett 
som slår på larmet när du lämnar hemmet, ett som delvis aktiverar larmet 
när du är hemma (även kallad ett uppringnings- / nattskydd), ett som 
stänger av larmet och ett som kan styra din S6evo™ SmartPlug.

Kom igång 
Att ansluta extra tillbehör till ett S6evo ™ larmpaket är både enkelt och 
snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill 
lägga till.

Börja med att öppna S6evo™-appen  

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet) 

1. Tryck på + Lägg til tillbehör längst ner på sidan 
2. Välj Skanna QR-kod
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på nyckelchipet. 

Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i  
skannerfönstret. 

4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel ”Fjärrkontroll - Claus” och  

bekräfta genom att trycka på i det övre högra hörnet.



FAQ

Jag kan inte lägga till min fjärrkontroll i appen
Försök skanna QR-koden igen. Se till att QR-koden finns i skanningsrutan. 
Om det fortfarande inte fungerar, skanna manuellt.

Kan batteriet bytas i fjärrkontrollen?
Ja, genom att försiktigt koppla bort fjärrkontrollen längst ner på produk-
ten, här har du möjlighet att byta batterier. Du kan behöva en skruvmej-
sel eller annat verktyg för att öppna fjärrkontrollen.

Vilka batterier använder fjärrkontrollen?
Fjärrkontrollen använder 2 x CR2016-batterier. Dessa kan hittas på vår 
webbplats www.sikkerthjem.dk/produkter/batterier.html

Tekniske specifikationer

Batteri 2 x CR2016

Batteriets livslängd (up till) 18 månader

Meddelande om lågt batteri Ja

Trådlöst intervall (upp till) 40 m. inomhus/ 150 m. utomhus

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -10°C - +50°C

Fuktighet (upp till) 90% relativ (ej kondenserande)

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


