SMART NØGLEBOKS

Smart Nøgleboks med trådløs administration af adgangskoder via WiFi &
Bluetooth, kan holde adgangskoder op til 100 brugere.

Der skal installeres 4 stk. AAA Batterier før man kan aktivere boksen.

´Enter´ er knappen i midten af tasterækken (nederst) Den bruges til a åbne boksen, kode+Enter, den lyser grøn
hvis den er rigtig og rød hvis der er noget galt. Døren låses selv når log lukkes.
Når boksen er åbnet, så skal pladen med de 4 skruer fjernes så man kan installere de 4 batterier
Reset knappen er i et hul som er under pladen, brug den pin der kommer med i æsken for reset, den er dog
ikke egnet til de skruer. Anskaf en small stjerneskruetrækker for det. Pladen skal så genmonteres.
Installer nøgleboksen på efterfølgende måde.
1.
2.
3.
4.

Tænd for BlueTooth forbindelsen på din mobil
Download Smart home appen, hvis du ikke har den allerede
Åbn appen, vælg + for at tilføje enheden, brug Søg eller vælg enhed fra list med adgangskontrol.
Brug reset knappen for at aktivere BlueTooth forbindelsen, hold den nede indtil du hører lyd 3 gange,
der skulle nu være BlueTooth signal fra boksen.
5. Brug engangskoden på boksen 123456 Enter+123456 Enter (nu skulle der være forbindelse med
boksen og nærliggende Bluetooth enhed (mobilen)
6. Der skal i appen tilføjes den internetforbindelse som nøgleboksen skal bruge når monteret.

BMÆRK!
Husk at adgangskoden skal være 6-12 cifre og ikke for mange gentagelser som fx 678678 eller 26662666
Hvis forkert adgangskode er brugt 5 gange i træk, så vil boksen lukkes i 5 minutter før man kan forsætte
Hvis batterierne er helt flade, så kan man bruge mini USB C porten på undersiden af boksen, der er en grå log
man kan tage af for adgang til mini USB-C. Den er kun til at lukke boksen op igen, den er ikke en opladning.
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