
Guide för Tribe 2  

 - App & Smartbox

Lås  och lås upp dörren på  
distans. Smart. Enkelt. Säkert.



Logga in eller klicka på Sign up för att 

skapa ett nytt konto.

Logga in eller skapa konto

Fyll i dina uppgifter och klicka på  

Sign up.

Skapa nytt konto

Registrera konto



Du har nu fått ett mail med en  

bekräftelsekod. Om koden inte dyker 

upp, kolla om den hamnat i skräppost.

Skriv in koden i rutan och tryck på 

Signup. 

 

Ditt konto är nu registrerat.

Bekräftelsekod

Registrera konto



Ställ gärna din Smartbox högre än vad 

dörrlåset sitter för att säkerställa bra 

signalstyrka. 

Undvik att placera enheten nära andra 

Wifi-sändare för att förbättra  

Smartboxens räckvidd.

Vid första inkoppling, ha enheten så 

nära dörrlåset som möjligt. Max 3  

meter rekommenderas.

Placeringsråd

Koppla Smartbox

Koppla in Smartboxen i nätverket med 

den medföljande TCP/IP kabeln. Anslut 

strömkabeln till enheten.

Enheten blinkar rött under uppstart. 

Om internetanslutning saknas blinkar 

enheten grönt. 

När internetanslutning finns övergår 

den i fast grönt sken.

Om det finns en uppdatering av  

programvaran sker detta automatiskt. 

Enheten lyser då växlande blått och 

rött. När enheten lyser med fast grönt 

sken igen kan du gå vidare och koppla 

din Smartbox till appen.

Koppla in Smartbox



För att lägga till en ny Smartbox, 

klicka på plustecknet.

(Swipa till den mittersta ikonen för att 

se dina anslutna Smartboxar)

Lägg  till Smartbox, steg 1

Koppla Smartbox

Scanna QR-koden på Smartboxens  

undersidan för att lägga till den i  

appen. Du kan behöva godkänna att 

kameran får användas av appen.

Boxen kan antingen kopplas upp via 

ett trådlöst nätverk eller genom  

medföljande TCP/IP-kabel. 

 

Din registrerade Smartbox syns nu på 

appens startsidan.

Lägg till Smartbox, steg 2



Smartboxen kan endast anslutas till ett nätverk med frekvensen 2,4 GHz. 

Om du har ett nätverk med flera olika nätverksfrekvenser kan du gå in i din routers  
nätverksinställningar och uppdatera frekvensen till 2,4 GHz.  
 
Om du försöker ansluta men inte lyckas kan en lösning vara att återställa din Smartbox 
och starta om nätverket. Det gör du genom att hålla in återställningsknappen på  
enhetens baksida till Smartboxen ger ifrån sig ett pip eller genom att ta ur strömkabeln. 

Se till att din telefon är ansluten till samma 2,4 GHz-nätverk som du ska ansluta din 
Smartbox till.

Wifi-uppkoppling

Wifi-uppkoppling



Wifi-uppkoppling

Öppna menyn genom att klicka på de 

tre punkterna längst upp till höger.

Välj WIFI setup.

Wifi-uppkoppling, steg 1

Säkerställ att din mobiltelefon är  

uppkopplad med Wifi till ditt  

2,4 GHz-nätverk som du vill att  

Smartboxen ska koppla upp sig mot.

När nätverket är anslutet lyser  

wifi-symbolen röd. Klicka på Next.

Wifi-uppkoppling, steg 2



Koppla ur nätverkskabeln ur  

Smartboxen. 

 

Tryck på ovansidan på Smartboxen till 

den piper.

Smartboxen börjar nu blinka växelvis 

blått och grönt.

Fyll i nätverkslösenordet till ditt  

nätverk (SSID Password).

Tryck därefter på Start.

Wifi-uppkoppling, steg 3

Beroende på vilka säkerhets- 

inställningar ditt nätverk har, kan du 

behöva godkänna att din Smartbox 

ansluter till nätverket.  

Om pop up-rutan i vänstra bilden  

dyker upp, tryck OK för att godkänna.

Det kan ta en liten stund för enheten 

att koppla upp sig mot nätverket. 

 

Din Smartbox är nu redo att användas.

Wifi-uppkoppling, steg 4

Wifi-uppkoppling



Klicka på den kopplade Smartboxen på 

appens startskärm.

Tryck på plus-symbolen.

Lägg till dörrlås, steg 1

Lägg till dörrlås

Skanna QR-koden på värdebeviset som 

följde med dörrlåset.

Appen börjar nu räkna ner och letar  

efter en anslutning. Gå vidare i  

guiden för att aktivera dörren.

Lägg till dörrlås, steg 2



1. Ta bort batteriluckan på insidan av  

 dörrlåset, tryck på menu/set

2. Slå in administratörskoden

3. Tryck 5

4. Tryck 3

5. Dörrlåset ansluter

Dörren räknar nu upp från 1 till 9 och 

sedan tillbaka till 1. När den hittar din 

Smartbox avbryts räkningen i dörren 

och du får meddelande från dörrlåset 

att den trådlösa anslutning är  

aktiverad. Vänta in att appen räknar 

ner tiden färdigt och återstarta den om 

dörrlåset inte dyker upp i appen efter 

detta. 

Om du får meddelande från  

dörrlåset att trådlös anslutning är  

avaktiverad, upprepa detta steg.

Guiden finns även att läsa i appen.

Lägg till dörrlås, steg 3

Lägg till dörrlås



Klicka på en Smartbox på appens 

startsidan. Nu kommer du vidare in och 

ser de anslutna dörrlåsen och vilken 

status de befinner sig i.

Klicka på ett utav dörrlåsen för att se 

vilka som har access.

Se dina kopplade dörrlås

Så här fungerar appen

Öppen dörr

Stängd dörr

Låst dörr, vid olåst dörr visas ett grönt öppet lås

Öppen dörr

Stängd dörr

Låst dörr, vid olåst dörr visas ett grönt öppet lås

Öppen dörr

Stängd dörr

Låst dörr, vid olåst dörr visas ett grönt öppet lås



Så här fungerar appen

För att aktivera Privat läge i appen, 

klicka på nyckelsymbolen och därefter 

på Privacy. 

Genom att sätta Privacy avaktiverar 

du alla fingeravtryck och koder,  

förutom Administratörskoden.

Denna funktion är den samma som att  

hålla inne Easy access-knappen på 

ditt dörrlås i 3 sekunder.

Aktivera privacy-läge, steg 1

Gå in i menyn och välj Settings. Här 

kan du även stänga av  

administratörskoden för privat läge.

Aktivera privacy-läge, steg 2



Ditt dörrlås går att aktivera i  

permanent öppet läge. Detta gör att 

dörren inte går att låsa genom att dra 

handtaget uppåt. Välj dörr och tryck 

på Passage.

Denna funktion är den samma som att  

trycka på Easy access-knappen på 

ditt dörrlås två gånger.

Aktivera permanent öppet-läge

Så här fungerar appen



Klicka på en Smartbox på appens  

startsidan. Klicka därefter på det  

dörrlås du vill redigera för att se vilka 

användare som har access till den  

dörren du valt.

För att lägga till en permanent eller en 

tillfällig användare, klicka på  

plustecknet.

Genom att klicka på en befintlig  

användare får du upp dess egenskaper.

Se och lägg till användare

Så här fungerar appen

Här kan du se de regler som gäller för 

en användare. För att ändra en kod 

eller regel, klicka på Access rules.  

(Administratör  och Default user går ej att sätta  

accessregler för.)

Ändra regler för användare



Du kan sätta följande begränsningar:

• Antal gånger koden  

kommer fungera

• Datumintervall som koden  

kommer fungera mellan

• Veckodagar eller tidsintervall  

som koden fungerar

 

Exempel: Du kan kombinera flera begränsningar på  

samma användare, tex 4 ggr på tisdagar mellan  

2022-01-01 till 2022-01-08. 

Begränsningarna sparas i dörrlåset, så 

vid eventuella kommunikationsproblem 

med Smartbox eller strömavbrott  

fungerar ändå begränsningarna.

Access rules

Så här fungerar appen



Så här fungerar appen

Du kan dela användare på två sätt.

1. Maila inbjudan till kontot till  
din användare 

2. Fota av den andra användarens  
QR-kod med din telefon för att  
skapa direktkoppling.  
QR-koden finns i kontoinställningarna.

För att ta bort kopplingen, radera den så 
tappar det andra kontot  
kontrollmöjligheten till ditt dörrlås.

Dela ut begränsad användare 
till annat konto, steg 2

Om du vill dela ut den skapade  
användaren till en annan telefon,   
behöver den andra personen skapar ett 
nytt konto, med en annan e-post, och 
registrerar den.

I din telefon klickar du på dela-funktionen 
på den användare som du vill dela. Klicka 
sedan på det röda plustecknet. I nästa 
steg ser du hur du går vidare.

Dela ut begränsad användare 
till annat konto, steg 1



Så här fungerar appen

Appen bekräftar att du vill lägga till  
fingeravtryck och följande bild visas.
 
Följ samma rutin som när du lägger in 
fingeravtryck direkt i dörrlåset. Se sidan 
14 i användarmanualen.

Fingeravtrycket sparas i dörrlåset, så vid 

eventuella kommunikationsproblem med 

Smartbox eller strömavbrott, fungerar 

ändå fingeravtrycksläsningen.

Lägg till fingeravtryck, steg 2

För att lägga till ett fingeravtryck för  

en användare, klicka först på fliken för 

fingeravtryck och därefter på  

plustecknet.

Lägg till fingeravtryck, steg 1



Alla händelser loggas och listas. För 

att se historiken, swipa till notiser.

Händelselogg

Så här fungerar appen

Genom att klicka på de tre prickarna i 

dörrmenyn så kan du:

Identifiera dina olika dörrlås genom att 

klicka på Identify. Låset ger då ifrån sig 

en signal.

Ändra inställningarna för dörren:
• Namn 

• Plats

Systemfunktioner:
• Språk
• Ljudvolym
• Ljusstyrka
• Strömläge
• Aktivera dubbel säkerhet
• Aktivera slumpmässig kod innan  

huvudkoden
• Ta bort dörren från systemet

Dörrinställningar



Mer information hittar du på  
habo.com/se/tribe2



Vi är Habo. Företaget från orten med samma namn.  

Smidesverkstaden som utvecklats till ett av Nordens ledande  

företag inom funktionella beslag och inredningsdetaljer.  

Med 100 år av erfarenhet fortsätter vi att utveckla med känsla  

för design och omsorg om detaljer.

habo.com/se
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