
Brugervejledning

SmartPad med nøglebriklæser

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

 S6PAD – 2017-V1.0



2

Indholdsfortegnelse

Introduktion 2

Forord 2

Medfølgende dele 2

Produktoversigt 3

Forberedelse før brug 4

Forberedelse før brug - Oplad og tænd SmartPad 4

Forbind SmartPad til SmartBox 5

Forbind Nøglebrik til SmartBox 5

Daglig brug 6

Aktivér enhed 6

Slå Til / Slå Fra / Hjemme-tilstand 6

Vedligeholdelse 7

Korrekt brug 7

Vedligeholdelse 7

Ofte stillede spørgsmål 8

Ofte stillede spørgsmål 8

Teknisk beskrivelse 10

Tekniske specifikationer 10



3

Introduktion

Medfølgende dele

Tillykke med din nye SmartPad! Det er anbefalet, at du installerer den indendørs - i nærheden af en indgangsdør 
således at daglige brugere nemt kan anvende den til at slå alarmen Til/Fra på tasterne eller ved at scanne en 
nøglebrik på tastaturet.

Vi anbefaler at anvende SmartPad´en sammen med funktionen Indgangs-/Udgangsforsinkelse, som kan indstil-
les på en/flere Åbningskontakter (funktionen virker også på Bevægelsessensorer og Vibrationssensorer) i S6evo 
App´en. Herved undgår du fejlagtigt at igangsætte alarmen og du får tid til at slå alarmen Til/Fra på SmartPad´en 
efter at du er trådt ind/ud af boligen.

Det er nemt at anvende SmartPad´en. Du skal bare indtaste den 4-cifrede adgangskode og derefter trykke ’TIL’ 
(symbolet ’Lukket Hængelås’), ’FRA’ (Symbolet ’Åben Hængelås’) eller ’Hjemme’ (Symbolet ’Måne’), eller bare 
hold din Nøglebrik op imod tastaturet for at Slå alarmen Til/Fra.

Forord

SmartPad x 1

Vægbeslag x 1 Oplader x 1

Genopladeligt
Lithium-ion Batteri x 1
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Produktoversigt

Status Bar (LED Indikator)

Infrarød sensorhoved

SLÅ TIL

HJEMME

Nøglebrik, læseområde

Tænd / Sluk kontakt

Batteridæksel

Nulstillinghul

Batteri

Sabotageknap

SLÅ FRA

Indgang, oplader
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Forberedelse før brug

1. Tjek at batteriet er monteret  korrekt.

2. Hvis du tager SmartPad´en I brug for 
første gang, skal du oplade enheden – tilslut 
oplader og tænd for strøm for at oplade 
batteriet. Fuld opladning tager 2,5-3,0 timer.

3. Tænd for SmartPad på On/Off kontakten 
under batteridækslet.

ON
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 Forbind SmartPad til SmartBox
Scan QR-kode Indlæringstilstand

1.Nulstil SmartPad indtil Status bar blinker i 3 farver.
 Vær sikker på at SmartPad´en er opladet og er aktiveret under hele indlæsningen.

2. Åbn S6evo App´en, tryk ‘Tilføj tilbehør’ nederst på 
forside eller tryk på ’Tandhjul’ ikon > Systemindstillinger 
og vælg ’+Tilføj tilbehør’ nederst i skærmbilledet. 

2. Åbn S6evo App´en, tryk ‘Tilføj tilbehør’ på forside eller 
tryk på ’Tandhjul’ ikon > Systemindstillinger og vælg 
’+Tilføj tilbehør’ nederst i skærmbilledet.

3. Vælg ‘Skan QR-kode’ og scan QR-koden på bagsi-
den af SmartPad´en.

3. Vælg ‘Indlæringstilstand’. Under ’Vælg version af 
tilbehør’ vælges ’S6evo tilbehør’. Under ’Vælg typen af 
tilbehør’ vælges ’SmartPad’ – Sluk og Tænd for strømen 
på bagside i hhv skridt 1 og skridt 2.

4. Følg instruksen i App´en. 4. Følg instruksen i App´en.

SmartPad´en afgiver 4 bip når indlæsningen er fuldført!
Du kan tilføje lige så mange SmartPad´s til SmartBoxen som du har behov for. Vær opmærksom på at 
navngive dem forskelligt i App´en, så den daglige brug bliver nemmere.

 Forbind Nøglebrik i SmartBox (via SmartPad)
Scan QR-kode Indlæringstilstand

1. Vær sikker på at SmartPad´en er forbundet til SmartBox.

2. Åbn S6evo App´en, tryk ‘Tilføj tilbehør’ nederst på 
forside eller tryk på ’Tandhjul’ ikon > Systemindstillinger 
og vælg ’+Tilføj tilbehør’ nederst i skærmbilledet.

2. Åbn S6evo App´en, tryk ‘Tilføj tilbehør’ på forside eller 
tryk på ’Tandhjul’ ikon > Systemindstillinger og vælg 
’+Tilføj tilbehør’ nederst i skærmbilledet.

3. Vælg ‘Skan QR-kode’ og scan QR-koden på bagsi-
den af Nøglebrikken.

3. Vælg ‘Indlæringstilstand’. Under ’Vælg version af 
tilbehør’ vælges ’S6evo tilbehør’. Under ’Vælg typen af 
tilbehør’ vælges ’Nøglebrik’. Indlæs Nøglebrikken ved at 
holde den op imod tasterne til SmartPad´en afgiver ét 
bip – gentag processen én gang mere.

4. Følg instruksen I App´en. 4. Følg instruksen I App´en.

Du kan herefter teste om Nøglebrikken er blevet korrekt indlæst ved at holde den imod tastaturet.  Nøglebrikken vil 
skifte alarmens status til det modsatte af den nuværende. Dvs. Hvis alarmen er Slået TIL, bliver den Slået FRA når du 
holder Nøglebrikken på tasterne og omvendt.

Bemærk: Nøglebrikken kan ikke sætte alarmen TIL Hjemme-tilstand, men kan godt slå alarmen FRA Hjemme-tilstand

Du kan tilføje op til 99 Nøglebrikker til dit system. Vær opmærksom på at navngive dem forskelligt i App´en, så den 
daglige brug bliver nemmere.

Mister du en Nøglebrik, kan den nemt slettes, så uvedkommende ikke kan få adgang til dit alarmsystem: 

Tryk på ’Tandhjul’ ikon > Systemindstillinger > Forbunden tilbehør > SmartPads/Fjernbetjeninger/ Nøglebrikker – slide 
til højre på Nøglebrikken som skal slettes og tryk på ’SLET’. 
Bekræft sletning og Nøglebrikken er herefter fjernet fra dit Alarmsystem.

Skulle den forsvundne Nøglebrik senere dukke op, kan den indlæses igen iht. vejledning ovenfor.
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Daglig brug

Aktivér Smartpad
1.SmartPad´en har en indbygget dvalefunktion der, for at spare strøm, automatisk slukker lys i tastatur og Status bar 
hvis enheden ikke anvendes i 10 sekunder. Enheden vågner automatisk af dvalen, når den runde sensor over Status 
baren registrerer bevægelse inden for 2 meters afstand. Tastatur og Status bar lyser derefter op.
2.Efter aktivering synkroniserer SmartPad´en øjeblikkeligt realtids-status på alarmsystemet. Status kan derefter 
aflæses på farven i Status baren (se nedenfor). SmartPad´en giver dig derfor altid et hurtigt overblik om din alarm er 
slået TIL/FRA eller er i Hjemme-tilstand.
Hvorfor Dvaletilstand?
SmartPad´en er designet til at fungere i det daglige kun på batteridrift. Dvaletilstanden er indbygget for at minimere 
behovet for genopladninger og således gøre systemet så brugervenligt som muligt.

Slå Til/Slå Fra/Hjemme-tilstand
Tast din 4-cifrede SmartPad kode og tryk > TIL (Lukket Hængelås) > FRA 
(Åben Hængelås) eller > HJEMME (Måne). Status bar blinker én gang, skifter 
farve og enheden afgiver lyd iht. nedenstående.
[TIL] : Rød – 2 x Bip
[FRA] : Grøn – 3 x Bip
[HJEMME] : Blå – 1 x Bip

Slå alarmen Til/Fra ved at holde en Nøglebrik imod tastatur-området 
(vær sikker på at Nøglebrikken er indlæst i SmartBoxen)

Om ’Hjemme-tilstand’: Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmen at i ‘Hjemme’ tilstand, kan du gå 
rundt i boligen uden at aktivere alarmen. Hvis der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret 
en Åbningskontakt aktiveres alarmen. Funktionen giver dig mulighed for at aktivere alarmen mens du opholder dig 
i boligen. Funktionen anvendes ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boligen f.eks. til 
toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet.

Funktionen aktiveres således i App´en: Tryk på symbolet ’Måne’ med teksten ’Hjemme’, nederst på forsiden. 
App’en bekræfter indstillingen med ét bip.
Funktionen de-aktiveres således i App´en: Tryk på symbolet ’Åben Hængelås’ med teksten ’Slå fra’, nederst på 
forsiden. App´en bekræfter indstillingen med tre bip.

Tip: Du kan aktivere følgende typer tilbehørsenheder til at være en del af Hjemmetilstanden: 
Åbningskontakter, Bevægelsessensorer og Vibrationssensorer; Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > 
Systemindstillinger > Vælg aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som standard 
aktive, men kan også de-aktiveres under dette menupunkt.

Tip: Din 4-cifrede kode til SmartPad´en er gemt I SmartBoxen. Du kan 
ændre koden således:  Åben S6evo App, Tryk på ’Tandhjul’ ikon > 
Systemindstillinger > Mere > Ændre PIN til SmartPad.
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Vedligeholdelse

Korrekt brug

Vedligeholdelse

• SmartPad´en skal være indlæst (forbundet) med SmartBoxen før brug.

• Vær sikker på at batteriet er korrekt monteret før brug.

• SmartPad er ikke vand- eller fugttæt. Bør monteres i et tørt miljø.

• Montér ikke din SmartPad i nærheden af varmeafgivende objekter, air-condition, mikrobølgeovn og lign. 

  der afgiver varme eller elektromagnetisme.

• Åbn ikke din SmartPad, hvis du ikke er autoriseret tekniker.

• Bortskaffes hvor du afleverer dit elektroniske affald.

• SmartPad må kun være forbundet til oplader under batteriladning. Hvis enheden er permanent tilkoblet 

oplader/stikkontakt er det skadeligt for enhedens gen-opladelige batteri. Evt. ombytning af batteriet under 

garanti vil ikke være gyldig, såfremt defekten skyldes ovenstående.

• Støv fjernes med en tør, blød klud.

• Fedt og snavs kan fjernes med fortyndet alkalisk affedtnings/rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.
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Ofte stillede spørgsmål

Problem Årsag Løsning

Intet svar fra
SmartPad/enhed

er død.

1)Lavt batteri 1.Tilslut oplader. En fuld opladning tager 2,5-3 timer.

2)Batteri sidder forkert 2.Montér batterier korrekt og sikre at poler har kontakt.

Kontakt SikkertHjem Support hvis løsning 1 eller 2 ikke 
afhjælper problemet.

SmartPad
reagerer ikke når
jeg rører tasterne

SmartPad touch-knapper 
reagere bedt ved tryk 
med fladen af din finger 
og ikke spidsen. 

Virker ikke med handsker.

Betjen SmartPad med fladen af din finger, i stedet for spid-
sen. 

Tag handsker af og forsøg igen.

SmartPad
blinker konstant

SmartPad er ikke forbun-
det med SmartBox.

Start med at tjekke om SmartPad QR-kode er er skannet 
ind i S6evo App; 
Tryk Tandhjul ikon > Forbunden tilbehør > SmartPads/… - 
hvis en SmartPad er indlæst, tryk på ’i’ og sammenlign det 
indlæste ID med QR-kode ID på bagside af SmartPad (ex: 
’ID: E4yDF$I@@’).

Hvis SmartPad er indlæst:
1.Sørg for at SmartPad er inden for sende-rækkevidde til 
SmartBox (40m).
2.Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet 
i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip be-
kræfter nulstilling.
3.SLUK og TÆND for SmartPad OFF/ON.
4.SmartPad parres derefter  automatisk med SmartBox ef-
ter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens 
status.

Hvis SmartPad IKKE er indlæst og IKKE er vist under For-
bunden Tilbehør > SmartPads/…:
1.Sørg for at SmartPad er inden for signal-rækkevidde af-
stand til SmartBox (40m).
2.Indlæs SmartPad til SmartBox som beskrevet ovenfor.
3.SmartPad parres derefter  automatisk med SmartBox ef-
ter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens 
status. Slå alarmen Til/Fra via App hvis Status Bar ikke 
automatisk skifter farve – dette vil fremtvinge synkronisering 
mellem enhederne.
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Problem Årsag Løsning

Nøglebrikken
virker ikke på min

 SmartPad

Sma r tPad  ha r  i ngen 
strøm. Vær sikker på at batteri sidder korrekt og at det er opladet.

Smar tPad er uden for 
SmartBox rækkevidde

Vær sikker på at SmartPad er inden for rækkevidde at 
SmartBox – max 40 meter.

SmartPad afviser
 min 4-cifrede
adgangskode

Adgangskode er forkert Indsæt ny 4-cifret kode i S6evo App; Tryk Tandhjul ikon > 
Mere

SmartPad kan
ikke indlæses
til SmartBox

SmartPad har været ind-
læst til en anden Smart-
Box.

1.Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i  nulstillingshullet 
i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip 
bekræfter nulstilling og farverne i Status Bar skifter kontinu-
erligt mellem de 3 statusfarver.
2.Indlæs SmartPad i SmartBox igen via App´en; se ovenfor 
’Indlæs SmartPad i SmartBox

SmartPad lyser 
konstant op

SmartPad går ikke auto-
matisk i dvaletilstand, hvis 
det er fuldt opladet, men 
fortsat er tilsluttet oplader.

Udtag opladeren fra SmartPad og det vil automatisk gå i 
dvaletilstand efter 10 sekunders inaktivitet.
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Tekniske specifikationer
Luftfugtighed <=96%

Arbejdstemperatur (0- 60)℃

Strømindgang Til opladerstik 5V2A, placeret i bund

Batteri Lithium-ion Battery, 890mAHm genopladeligt

Radiofrekvens 433.92MHz

Sendeafstand (til SmartBox) Indendørs: 40m / Udendørs: 150m

Batterilevetid (fuldt opladet) 6 måneder ved 10 daglige aktiveringer.

Ladetid, batteri 2,5-3 timer fra afladet til opladet

Vægt 162,3g inkl. Back-up batteri

Mål H-145mm, B-92,1mm

Status bar 1 bar, 3 farver (RØD/GRØN/BLÅ), placeret over tastatur

Strømkontakt Placeret bag batteridæksel.

Nulstilling 1 hul placeret bag batteridæksel.

Taster 13 taster

Nøglebriksområde
Forside: PVC
Bagside: Matteret overflade, modstandsdygtigt for ridser
Vægbeslag: Matteret overflade, modstandsdygtigt for ridser

Vægmontage Anvend det medfølgende vægbeslag.

Funktioner

Strømbesparende
dvalefunktion

Smartpad går automatisk i dvaletilstand hvis ikke anvendt i 10s. Enhed aktiveres 
når den runde sensor over Status baren registrerer bevægelse inden for 2 meters 
afstand. Tastatur og Status bar lyser op. Bemærk: Den runde sensor registrerer 
kun bevægelse til styring af dvaletilstand – den er ikke en alarm (bevægelses)
sensor.

Indlæsning til SmartBox Via scanning af QR-kode eller Indlæringstilstand i S6evo App.

Lavt batteri varsel SmartBox sender varsel (notifikation og lyd) til App hver 6. time. Fra første varsel 
udsendes har SmartPad strøm til ca. 7 dage.

Batteri oplades
Lys i Status bar blinker ca. én gang i sekundet under opladning. Når batteri er 
fuldt opladet går SmartPad ikke i dvale dvs. tastatur og Status Bar lyser konstant. 
Fjern derefter oplader.

Sabotage alarm Placeret på bagside. Alarm udløses hvis SmartPad løftes af vægbeslag mens 
alarm er aktiveret.

Nøglebrik Alarmen understøtter op til 99 Nøglebrikker. Bemærk: Nøglebrik slår alarm TIL eller 
FRA. Nøglebrik kan de-aktivere Hjemme-tilstand, men ikke aktivere denne.

Alarm signal Hvis alarm igangsættes og SmartPad er aktiveret, blinker Status bar rødt og 
SmartPad afgiver bip-lyde i 1 minut.

Teknisk beskrivelse


