
Designet i Danmark

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

Användarhandbok
Nyckelbricka för S6evo™
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Beskrivning av S6evo™ Nyckelbricka

Beskrivning av S6evo™ Nyckelbricka 
Liten och praktisk nyckelring som används för att slå på och stänga av 
larmet utan att behöva ange din PIN-kod.

Vad gör det?
Tryck bara på din S6evo™ SmartPad med knappsatsen och larmsystemet 
slås på eller av utan att ange en PIN-kod.

Så här fungerar det
Tryck bara på din S6evo™ SmartPad med knappsatsen och larmsystemets 
status ändras. Om larmet är på när du använder knappsatsen kommer 
det att stängas av. Om larmet stängs av när chipet används slås det på.

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 skan-
nerfönstret. 

4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel ”Nyckelring - Claus” och bekräf-

ta genom att trycka på i det övre högra hörnet.



FAQ

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

Min nyckelring är inte registrerad på SmartPad
Se till att ditt nyckelbricka täcker ett heltal på SmartPad. SmartPad är 
ljuskänslig och här måste numren vara helt täckta vid aktivering/ 
inaktivering.

Tekniska specifikationer

 
Frekvens RFID 1256K

Temperatur -10°C - +50°C

Fuktighet (upp till) 95% relativ (ej kondenserande)

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


