Användarhandbok

SmartPad
med Nyckelbricksläsare

Vänligen se till att du läser igenom den här manualen noggrant före användning.
Kom ihåg att spara användarhandboken för framtida bruk.
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Inledning
Förord
Grattis på din nya SmartPad! Vi rekommenderar att du installerar den inomhus nära en ingångsdörr så att du
under ditt dagliga användande enkelt kan använda den för att slå på/av larmet via tangenterna eller genom att
skanna en nyckelbricka på knappsatsen.
Vi rekommenderar att du använder SmartPad med Ingångs-/Utångsfördröjningsfunktionen som du kan ställas
in på en eller flera Öppningskontakter (den här funktionen gäller även Rörelsesensorer och Vibrationssensorer) i
S6evo-appen. Detta förhindrar att du sätter igång larmet av misstag och har tid att slå på/av larmet på SmartPaden efter att du har gått in/ut ur hemmet.
SmartPaden är lätt att använda. Allt du behöver göra är att trycka in din fyrsiffriga kod och sedan trycka ”PÅ”
(symbolen med ”Låst hänglås”), ”AV” (symbolen med ”Öppet hänglås”) eller ’Hemma’ (symbolen med ”Måne”),
eller helt enkelt hålla din Nyckelbricka mot knappsatsen för att Slå på/av larmet.

Medföljande delar

Uppladdningsbart
Lithium-ion Batteri x 1

SmartPad x 1

Vägghållare x 1

Laddare x 1

Produktöversikt

Infrarött sensorhuvud
Status Bar (LED-indikator)
SLÅ PÅ
SLÅ AV
HEMMA
Nyckelbricka, avläsningsområde

Batterilucka

Slå på / av kontakt

Återställningshål
Batteri
Sabotageknapp

Ingång, laddare

Förberedelser före användning

1. Se till att batteriet har monterats korrekt

2. Om du använder SmartPad för första
gången måste du ladda enheten - anslut
laddaren och slå på strömmen för att ladda
batteriet. En full laddning tar 2,5-3,0 timmar.

ON

3. Slå på SmartPad på ON/OFF knappen under batteriluckan.

Koppla SmartPad till SmartBox

Skanna QR-kod

Inlärningsläge

1.Återställ SmartPad tills Statusfältet blinkar i 3 färger.
Se till så att din SmartPad är laddad och aktiverad under hela inlärningen.
2. Öppna S6evo-appen, tryck på ”Lägg till tillbehör”
längst ner på framsidan eller tryck på ”Kugghjuls”-ikonen
> Systeminställningar och välj ”+Lägg till tillbehör” längst
ner på skärmen.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på ”Lägg till tillbehör”
längst ner på framsidan eller tryck på ”Kugghjuls”-ikonen
> Systeminställningar och välj ”+Lägg till tillbehör” längst
ner på skärmen.

3. Välj ’Skanna QR-kod’ och skanna QR-koden på bak- 3. Välj ”Inlärningsläge”. Under ”Välj version av tillbehör”
ska du välja ”S6evo tillbehör”. Under ”Välj typ av tillbesidan av SmartPad:en.
hör” ska du välja ”SmartPad”- slå av och slå strömmen
på baksidan i steg 1 och steg 2.
4. Följ anvisningarna i appen.

4. Följ anvisningarna i appen.

SmartPaden skickar ut 4 pip när inläsningen är klar!
Du kan lägga till så många SmartPad till SmartBox som du behöver. Var noga med att ge dem olika namn i
appen för att underlätta din användning i vardagen.

Koppla Nyckelbricka i SmartBox (via SmartPad)
Skanna QR-kod

Inlärningsläge

1. Kontrollera att SmartPad är ansluten till SmartBox.
2. Öppna S6evo-appen, tryck på ”Lägg till tillbehör”
längst ner på framsidan eller tryck på ”Kugghjuls”-ikonen
> Systeminställningar och välj ”+Lägg till tillbehör” längst
ner på skärmen.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på ”Lägg till tillbehör”
längst ner på framsidan eller tryck på ”Kugghjuls”-ikonen
> Systeminställningar och välj ”+Lägg till tillbehör” längst
ner på skärmen.

3. Välj ”Inlärningsläge”. Under ”Välj version av tillbehör”
3. Välj ’Skanna QR-kod’ och skanna QR-koden på bak- ska du välja ”S6evo tillbehör”. Under ”Välj typ av tillbehör”
sidan av Nyckelbrickan.
ska du välja ”Nyckebricka”. Läs in Nyckelbrickan genom
att hålla den mot avläsningsområdet till SmartPad:en ger
ifrån sig ett blipp - upprepa sedan processen en gång
till.
4. Följ anvisningarna i appen.

4. Följ anvisningarna i appen.

Du kan sedan testa om Nyckelbrickan har lästs in på korrekt vis genom att hålla den mot knappsatsen. Nyckelbrickan kommer sedan att ändra larmstatusen till motsatsen av dess nuvarande status, dvs. larmet slås AV om det är PÅ
när du håller Nyckelbrickan mot knappsatsen och vice versa.
OBS! Nyckelbrickan kan inte slå PÅ larmet till Hemmaläge, men kan stänga AV i Hemmaläge.
Du kan lägga till upp till 99 nyckelbrickor i ditt system. Var noga med att ge alla nyckelbrickor olika namn i appen så
att din användning i vardagen blir enklare.
Om du tappar bort en Nyckelbricka kan den enkelt raderas så att obehöriga användare inte kan komma åt ditt larmsystem:
Tryck på ”Kugghjuls”-ikonen > Systeminställningar> Anslutna tillbehör> SmartPads/Fjärrkontroller/Nyckelbrickor swipa till höger på den Nyckelbrickan som ska raderas och tryck på ”RADERA”.
Om den borttapade Nyckelbrickan sedan dyker opp så kan denna läsas in igen enligt anvisningarna ovan.

Daglig användning
Aktivera Smartpad
1.SmartPaden har inbyggt viloläge som sparar ström och automatiskt stänger av lamporna på knappsatsen och
Statusfältet om enheten inte används i 10 sekunder. Enheten vaknar automatiskt upp när den runda sensorn över
Statusfältet upptäcker rörelse inom 2 meters avstånd. Knappsatsen och statusfältet tänds då upp igen.
2.Efter att du har aktiverat den synkroniseras SmartPaden genast med larmsystemet. Statusen kan sedan läsas
genom färgenkoderna i Statusfältet (se nedan). SmartPaden ger dig alltid en snabb överblick över huruvida ditt larm
är PÅ/AV eller i Hemmaläge.
Varför Viloläge?
SmartPaden är utformad för att kunna fungera till. Vardags med endast batteriet. Viloläget har byggts in för att
minimera laddningsbehovet och därigenom göra systemet så användarvänligt som möjligt.

Slå På/Slå Av/Hemmaläge
Skriv in din 4-siffriga SmartPad-kod och tryck > PÅ (Låst hänglås) > AV (Öppet
hänglås) eller > HEMMA (Måne). Statusfältet blinkar en gång, byter färg och
enheten ger ifrån sig ett ljud i enlighet med följande:
[PÅ] : Röd – 2 x Blipp
[AV] : Grön – 3 x Blipp
[HEMMA] : Blå – 1 x Blipp
Tips: Din 4-siffriga kod till SmartPaden lagras i SmartBoxen. Du kan
ändra koden såhär: Öppna S6evo-appen, tryck på "Kugghjulet" >
Systeminställningar> Mer > Ändra PIN-kod till SmartPad.
Slå på/av larmet genom att hålla en Nyckebricka mot knappsatsen (Se
till att Nyckelbrickan har lästs in i SmartBoxen)
Hemmaläge: Med Öppningskontakter på dina dörrar och fönster och larmet i "Hemmaläge" kan du gå runt hemmet
utan att aktivera larmet. Om ett dörr/fönster med en Öppningskontakt monterad skulle öppnas i detta läge så
aktiveras larmet. Med den här funktionen kan du aktivera larmet medan du är hemma. Funktionen används ofta på
natten eftersom det t.ex. gör att du fritt kan ta gå på toalettbesök medan andra delar av huset och/eller utsidan förblir
skyddad.
Funktionen aktiveras i appen: Tryck på ikonen Månen som det står ”Hemma” på allra längst ner på framsidan.
Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.
Funktionen avaktiveras i appen: Tryck på ikonen Öppet hänglås som det står ”Avaktivera” längst ner på
framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med tre blipp.
Tips: Du kan aktivera följande tillbehörsenheter så att de ingår i Hemmaläget: Öppningskontakter,
Rörelsesensorer och Vibrationssensorer. Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar >
Välj aktiva sensorer som ska vara på Hemma. Kopplade Öppningskontakter er som standard aktiverade,
men kan även avaktiveras under den här menyn.

Underhåll
Korrekt använd• SmartPaden måste läsas in (kopplas) med SmartBoxen före användning.
• Se till att batteriet är ordentligt monterat före användning.
• SmartPad är inte vatten- eller fukttät. Bör installeras i torr miljö.
• Montera inte din SmartPad nära värmeavgivande föremål, luftkonditionering, mikrovågsugnar och liknande som avger värme eller elektromagnetism.
der afgiver varme eller elektromagnetisme.
• Öppna inte din SmartPad om du inte är auktoriserad tekniker.
• Produkten slängs där du lämnar dina andra elektronikprodukter.
• SmartPad får endast kopplas till laddaren under batteriladdning. Om enheten alltid är ansluten till laddaren/eluttaget kan den skada enhetens uppladdningsbara batteri. Eventuellt byte av batteriet enligt garantin
är inte giltigt om felet har orsakats av ovanstående.

Underhåll
• Ta bort damm med en torr, mjuk trasa.
• Fett och smuts kan avlägsnas med utspädd alkaliskt avfettnings-/rengöringsmedel. Torka av med en torr

Vanliga frågor
Problem
Inget svar från
SmartPad/enheten är död

SmartPad svarar inte när jag
trycker på knapparna

Orsak

Lösning

1) Lågt batteri

1. Anslut laddaren. En full laddning tar 2,5-3 timmar.

2) Batteriet sitter fel

2. Montera batterierna korrekt och se till att polerna är i
kontakt.
Kontakta SikkertHjem Support om lösning 1 eller 2 inte
löser problemet.

SmartPad touch-knappar reagera bäst när du
trycker med ytan på ditt
finger och inte fingerTa av handskar och testa igen.
spetsen.
Fungerar inte med handskar.
Börja med att kontrollera om QR-koden till SmartPad är
skannad i S6evo-appen;
Tryck på Kugghjulsikonen> Anslutna tillbehör> SmartPads/... - Om en SmartPad har lästs in trycker du på ”i”
och jämför den inlästa koden med QR-koden på SmartPadens baksida (t.ex.’ID: E4yDF$I@@’).

SmartPad blinkar
konstant

Om SmartPaden är inläst:
1. Kontrollera att SmartPaden är inom signalavståndet för
SmartBoxen (40m).
2. Återställ SmartPad genom att sätta in en nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerad under batteriluckan) tills
du hör ett pip.
3. SLÅ PÅ och SLÅ AV SmartPaden på OFF/ON.
SmartPad är inte kopplat
4. SmartPaden kopplas sedan automatiskt med Smarttill SmartBox.
Boxen efter 2 pip och statusfältet ändrar automatiskt färgen
i enlighet med larmets status.
Om SmartPaden INTE är inläst och INTE visas under Anslutna tillbehör> SmartPads/...:
1. Kontrollera att SmartPaden befinner sig inom signalavståndet för SmartBoxen (40m).
2. Läs in SmartPaden till SmartBox enligt ovan.
3. SmartPaden kopplas sedan automatiskt till med SmartBoxen efter 2 pip och statusfältet ändrar automatiskt färgen
i enlighet med larmets status. Slå PÅ/AV larmet via appen
om Statusfältet inte automatiskt ändrar färg - detta kommer
att tvinga enheterna att synkronisera.

Problem
Nyckebrickan
fungerar inte på
min SmartPad
SmartPad godkänner inte min
4-siffriga kod.

SmartPad kan
ikke läsas in i
SmartBox

SmartPad lyser
hela tiden

Orsak

Lösning

SmartPaden får inte
någon ström.

Se till att batteriet är korrekt installerat och laddat.

SmartPad befinner sig
utanför SmartBoxens
signalavstånd.

Se till att SmartPaden är inom räckhåll för SmartBoxen –
max. 40 meter.

Koden är felaktig.

Ändra till en ny 4-siffrig kod i S6evo-appen; Tryck på Kugghjulet > Mere

1. Återställ SmartPad genom att sätta in en nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerad under batteriluckan) tills
ett pip hörs. Det bekräftar din återställning och färgerna i
SmartPad har blivit inläst
Statusfältet ändras kontinuerligt mellan de 3 statusfärgerna.
i en annan SmartBox.
2. Läs in SmartPad i SmartBox igen via appen; se ovanför i
“Läs in SmartPad i SmartBox”.

SmartPad går inte automatiskt i viloläge om det
Ta ut laddaren ur SmartPad så kommer den automatiskt att
är fulladdat och fortsätter
ställa om till viloläge efter 20 sekunders inaktivitet.
att vara anslut-en till laddaren.

Teknisk beskrivning
Tekniska specifikationer
Luftfuktighet

<=96%

Driftstemperatur

(0- 60)℃

Strömingång

För laddningskontakt 5V2A, placerad på undersida

Batteri

Lithium-ion Battery, 890mAHm uppladdningsbart

Radiofrekvens
433.92MHz
Sändningsavstånd (till SmartInomhus: 40m / Utomhus: 150m
Box)
Batterilivslängd (fulladdat)
6 månader vid 10 dagliga aktiveringar.
Laddningstid, batteri

2,5-3 timmar från urladdat till fulladdat

Vikt

162,3g inkl. reservbatteri

Mått

H-145mm, B-92,1mm

Status bar

1 fält, 3 färger (RÖD/GRÖN/BLÅ), placerat under knappsatsen

Strömbrytare

Bakom batteriluckan.

Återställning

1 hål bakom batteriluckan.

Tangenter

13 tangenter

Nyckebricksområde

Framsida: PVC
Baksida: Materad yta, resistent mot repor
Väggmontering: Materad yta, resistent mot repor

Väggmontering

Använd medföljande vägghållare.

Strömsparande
viloläge

Smartpad går automatiskt över till viloläge om den inte används i 10 sekunder.
Enheten aktiveras när den runda sensorn över Statusfältet upptäcker rörelser
inom 2 meters avstånd. Smartpad går automatiskt över till viloläge om den inte
används i 10 sekunder. Enheten aktiveras när den runda sensorn över Statusfältet upptäcker rörelser inom 2 meters avstånd. Knappsatsen och Statusfältet lyser
upp. OBS! Den runda sensorn registrerar endast rörelser i viloläge - det är inte en
larm (rörelse) sensor.

Inläsning till SmartBox

Genom att skanna QR-kod eller Inläringsläge i S6evo-appen.

Meddelande vid lågt batteri

SmartBox skickar meddelande (avis och ljud) till appen var 6:e timme. Från och
med första meddelandet har SmartPad ström till ca. 7 dagar.

Batteri laddas

Ljus i Statusfältet blinkar ca. en gång i sekunden under laddning. När batteriet är
fulladdat går inte SmartPaden in i viloläge, dvs. att knappsatsen och Statusfältet
lyser konstant. Ta bort laddaren efteråt.

Sabotagelarm

Placerat på baksidan. Larm utlöses om SmartPad lyfts av väggfästet när larmet är
aktiverat.

Nyckelbricka

Larmet stöder upp till 99 Nyckelbrickor. OBS! Nyckelbrickan slår PÅ eller AV larmet. Nyckelbrickan kan avaktivera Hemmaläget men kan inte aktivera det.

Larmsignal

Om larmet utlöses och SmartPad är aktiverat blinkar Statusfältet rött och SmartPaden ger ifrån sig ett pipljud i 1 minut.

Funktioner
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