
Designet i Danmark

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

Användarhandbok
SmartPlug til S6evo™
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Beskrivning av S6evo™ SmartPad
Fjärrkontroll ljuset eller slå på radion så att hemmet verkar upptaget även 
när du är ute. Slå på ljuset innan du låses in i hemmet och undvik mörka 
rum när du återvänder. S6evo™ SmartPlug slår på och stänger av nästan 
alla elektriska apparater direkt från din telefon eller från din S6evo™ fjärr-
kontroll.

Ställ in automatiska regler via SmartControl-funktionen. Till exempel, 
akivera automatiskt larmet tills kl. 22:30 varje veckodag och samtidigt 
stänga av lampan i vardagsrummet.
 
Vad gör det?
SmartPlug låter dig slå på och stänga av ditt hems elektriska apparater, till 
exempel lampor, radioer eller fläktar, direkt från din telefon – oavsett var i 
världen du är.
 
Så här fungerar det
SmartPlug sätts in mellan eluttaget och den elektriska apparat du vill 
styra, vilket gör att apparaten kan slås på och stängas direkt från S6evo™ 
-appen på din telefon – var du än är – eller via din S6evo™-kontroll.

Du kan också ställa in automatiska regler för när dina elektriska apparater 
ska slås på och av via SmartControl-funktionen. Kombinera den automa-
tiska kontrollen av dina SmartPlugs med larm till och från för en komplett 
autopilotupplevelse.
 
Rekommendation
Vi rekommenderar att du använder en S6evo™ SmartPlug för att styra 
minst en lampa i huset. Så du kan slå på och stänga av detta när du är ute 
och därmed låtsas för potentiella inbrottstjuvar att någon är hemma.

Kom igång 
Att ansluta ytterligare 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 SmartPlug.  

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

4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel ”SmartPlug, vardagsrum” och 

bekräfta genom att trycka på i det övre högra hörnet.
 
Hur ställer du in SmartControl av S6evo™ SmartPlug?
Börja med att öppna S6evo™-appen.

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

Välj systeminställningar 
1. Tryck på SmartControl längst ner på sidan
1. Välj SmartControl
1. Tryck på + -ikonen (i det övre högra hörnet)
1. Lägg nu till den uppgift du vill. Det kan till exempel vara ”Varje dag kl 

15:00 ska lampan i vardagsrummet tändas”. I det här fallet ställer du in 
tiden till 15:00 genom att bläddra till siffrorna högst upp. Markera alla 
dagar under upprepning. Välj SmartPlugs under tilldelningen. Välj nu 
den SmartPlug som du vill tilldela denna uppgift. Markera på så att en 
belyst kryssruta visas. Gå tillbaka och avsluta uppgiften med kryss-
markeringen (i det övre högra hörnet).

 



Tekniska specifikationer

Strömförsörjning Uttag (EU)

Ingång AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A

Utgång AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A

Maksimal belastning 2500 W

Trådlöst räckvidd (upp till) 40 m inomhus / 150 m utomhus

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -10°C til +40°C

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

Mått
H: 102 mm 
B: 63 mm
D: 30 mm

Krav för användning av S6evo™ system

 

Design

LED Indicator

Ström/ 
återställnings-
knapp


