
Guide for Tribe 2  

- App og Smartbox

Åpne eller lås døren via fjernstyring.  

Smart. Enkelt. Sikkert.



Logg inn eller klikk på Sign up for  

å opprette en ny konto.

Logg inn eller opprett konto

Skriv inn opplysningene dine  

og klikk på Sign up.

Opprett ny konto

Registrer konto



Du har nå fått en e-post med en  

bekreftelseskode. Kontroller om koden 

har havnet i søppelposten hvis den  

ikke kommer frem.

Skriv inn koden i ruten og trykk  

på Sign up. 

 

Kontoen din er nå registrert.

Bekreftelseskode

Registrer konto



Monter gjerne din Smartbox  

høyere enn dørlåsen for å sikre  

god signalstyrke. 

Unngå å plassere Smartbox i nærheten 

av andre WiFi-sendere, for å forbedre 

enhetens rekkevidde.

Ved første tilkobling må enheten  

være så nær dørlåsen som mulig.  

Maks 3 meter anbefales.

Plassering av Smartbox

Koble til Smartbox

Koble Smartbox til nettverket med  

den medfølgende TCP/IP-kabelen.  

Koble strømkabelen til enheten.

Enheten blinker rødt under oppstart. 

Enheten blinker grønt hvis det ikke  

er internettforbindelse. 

Det endres til fast grønt lys når  

enheten er tilkoblet Internett.

Programvaren oppdateres automatisk 

hvis en oppdatering er tilgjengelig.  

Enheten lyser da vekselvis blått og 

rødt. Når enheten lyser konstant  

grønt igjen, kan du gå videre og  

koble Smartbox til appen.

Koble til Smartbox



Klikk på plusstegnet for å legge  

til en ny Smartbox.

(Sveip til det midterste ikonet for  

å se tilkoblede Smartbox)

Legg til Smartbox, trinn 1

Koble til Smartbox

Skann QR-koden på undersiden av 

Smartbox-enheten for å legge den til 

i appen. Det kan være nødvendig å gi 

appen tillatelse til å bruke kameraet.

Boksen kan enten kobles til via  

et trådløst nettverk eller via den  

medfølgende TCP/IP-kabelen. 

 

Din registrerte Smartbox vises  

nå på startsiden i appen.

Legg til Smartbox, trinn 2



Smartbox kan bare kobles til nettverk med frekvensen 2,4 GHz. 

Hvis du har et nettverk med flere forskjellige frekvenser, kan du gå inn i ruterens  
nettverksinnstillinger og oppdatere frekvensen til 2,4 GHz.  
 
Hvis du prøver å koble til, men ikke lykkes, kan en løsning være å tilbakestille Smartbox  
og starte nettverket på nytt. Tilbakestilling gjøres ved å holde inne tilbakestillingsknappen 
på baksiden av Smartbox til enheten gir et pip, eller ved å trekke ut strømkabelen. 

Sørg for at telefonen er koblet til det samme 2,4 GHz-nettverket som Smartbox skal  
kobles til.

WiFi-tilkobling

WiFi-tilkobling



WiFi-tilkobling

Åpne menyen ved å klikke på  

de tre prikkene øverst til høyre.

Velg WiFi setup.

WiFi-tilkobling, trinn 1

Kontroller at mobiltelefonen har  

WiFi-tilkobling til 2,4 GHz-nettverket 
som du vil koble Smartbox til.

WiFi-symbolet lyser rødt når nettverket 

er tilkoblet. Klikk på Next.

WiFi-tilkobling, trinn 2



Koble nettverkskabelen fra Smartbox. 

 

Trykk på oversiden av Smartbox  

til den piper.

Smartbox begynner nå å blinke  

vekselvis blått og grønt.

Skriv inn nettverkspassordet til  

nettverket ditt (SSID Password).

Trykk deretter på Start.

WiFi-tilkobling, trinn 3

Avhengig av hvilke sikkerhets-

innstillinger nettverket ditt har,  

kan det være nødvendig å godkjenne 

tilkoblingen av Smartbox til nettverket. 

Trykk på OK for å godkjenne hvis  

popup-vinduet i bildet til venstre vises.

Det kan ta litt tid før enheten kobler 

seg til nettverket. 

 

Din Smartbox er nå klar til bruk.

WiFi-tilkobling, trinn 4

WiFi-tilkobling



Trykk på den tilkoblede Smartboxen  

i appens startbilde.

Trykk på pluss-symbolet.

Legg til dørlås, trinn 1

Legg til dørlås

Skann QR-koden på verdibeviset  

som fulgte med dørlåsen.

Appen begynner nå å telle ned og  

leter etter en tilkobling. Gå videre  

i veiledningen for å aktivere døren.

Legg til dørlås, trinn 2



1.  Fjern batteridekselet på innsiden  

av dørlåsen, trykk på meny/set

2. Tast inn administratorkoden

3. Trykk 5

4. Trykk 3

5. Dørlåsen kobler til

Døren teller nå opp fra 1 til 9 og 

deretter tilbake til 1. Når den finner  

din Smartbox, avbrytes tellingen i 

døren og du får melding fra dørlåsen 

om at den trådløse tilkoblingen er 

aktivert. Vent til appen er ferdig å telle 

ned, og start den på nytt hvis dørlåsen 

ikke dukker opp i appen etter dette. 

Gjenta dette trinnet hvis du får  

beskjed fra dørlåsen om at den 

trådløse forbindelsen er deaktivert.

Veiledningen kan også leses i appen.

Legg til dørlås, trinn 3

Legg til dørlås



Klikk på en Smartbox i appens  

startbilde. Deretter kan du se de  

tilkoblede dørlåsene og deres status.

Klikk på en av dørlåsene for å se hvem 

som har tilgang.

Se dine tilkoblede dørlåser

Slik fungerer 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

Åpen dør

Stengt dør

Låst dør, ved ulåst dør vises en grønn, åpen lås



Slik fungerer appen

Klikk på nøkkelsymbolet og deretter  

på Privacy for å aktivere privat modus 

i appen. 

Ved å aktivere Privacy deaktiverer du 

alle fingeravtrykk og koder, bortsett  

fra administratorkoden.

Denne funksjonen har samme  

virkning som å holde inne Easy  

Access-knappen på dørlåsen  

i 3 sekunder.

Aktiver Privacy-modus, trinn 1

Åpne menyen og velg Settings. Her kan 

du også slå av administratorkoden for 

privat modus.

Aktiver Privacy-modus, trinn 2



Dørlåsen kan aktiveres i permanent 

åpen modus. Dette gjør at døren  

ikke kan låses ved å løfte håndtaket. 

Velg dør og trykk på Passage.

Denne funksjonen har samme virkning 

som å trykke to ganger på  

Easy Access-knappen på dørlåsen.

Aktivere permanent åpen-modus

Slik fungerer appen



Klikk på en Smartbox i appens  

startbilde. Klikk deretter på dørlåsen  

du vil redigere, for å se hvilke brukere 

som har tilgang til den valgte døren.

Klikk på plusstegnet for å legge til  

en permanent eller midlertidig bruker.

Brukerens egenskaper kan vises ved  

å klikke på en eksisterende bruker.

Se og legg til brukere

Slik fungerer appen

Her kan du se reglene som gjelder  

for en bruker. Klikk på Access rules  

for å endre en kode eller en regel.  

(Det er ikke mulig å angi tilgangsregler for Administrator 

og Default user.)

Endre regler for brukere



Følgende begrensninger kan velges:

• Antall ganger koden skal fungere

• Datointervall der koden skal fungere

• Ukedager eller tidsintervall der  

koden fungerer

 

Eksempel: Du kan kombinere flere begrensninger  

på samme bruker, f.eks. 4 ganger på tirsdager mellom 

2022-01-01 og 2022-01-08. 

Begrensningene lagres i dørlåsen,  

slik at de fortsatt fungerer ved strøm-

brudd eller eventuelle kommunikasjons-

problemer med Smartbox.

Access rules

Slik fungerer appen



Slik fungerer appen

Du kan dele brukere på to måter.

1. Send invitasjonen på e-post til  
brukerens konto 

2. Ta bilde av den andre brukerens 
QR-kode med telefonen for  
å opprette direktekobling.  
QR-koden finnes i kontoinnstillingene.

Hvis du sletter koblingen, mister  
den andre kontoen muligheten  
til å kontrollere dørlåsen.

Dele en begrenset bruker  
til en annen konto, trinn 2

Hvis du vil dele ut den opprettede 
brukeren til en annen telefon, må den 
andre personen opprette en ny konto med 
en annen e-postadresse og registrere den.

I din telefon klikker du på dele-funksjonen 
på brukeren du vil dele. Klikk deretter på 
det røde plusstegnet. I neste trinn ser du 
hvordan du går videre.

Dele en begrenset bruker  
til en annen konto, trinn 1



Slik fungerer appen

Appen bekrefter at du vil legge til  
fingeravtrykk, og følgende bilde vises.
 
Følg samme fremgangsmåte som når du 
registrerer fingeravtrykk direkte i dørlåsen. 
Se side 14 i brukermanualen.

Fingeravtrykket lagres i dørlåsen, slik at 

det fortsatt fungerer ved strømbrudd eller 

eventuelle kommunikasjonsproblemer 

med Smartbox.

Legg til fingeravtrykk, trinn 2

Hvis du vil legge til et fingeravtrykk for  

en bruker, klikker du først på fanen for 

fingeravtrykk og deretter på plusstegnet.

Legg til fingeravtrykk, trinn 1



Alle hendelser logges og vises i en liste. 

Sveip til varslinger for å se historikken.

Hendelseslogg

Slik fungerer appen

Ved å trykke på de tre prikkene  

i dørmenyen kan du:

Identifisere de ulike dørlåsene ved  

å trykke på Identify. Et lydsignal  

høres fra låsen.

Endre innstillingene for døren:
• Navn 

• Sted

Systemfunksjoner:
• Språk
• Lydvolum
• Lysstyrke
• Strømmodus
• Aktiver dobbel sikkerhet
• Aktiver tilfeldig kode før hovedkoden
• Fjern døren fra systemet

Dørinnstillinger



Du finner mer informasjon på  
habo.com/no/tribe2



Vi er Habo. Selskapet fra stedet med samme navn.  

Smieverkstedet som har utviklet seg til et av Nordens ledende  

foretak innen funksjonelle beslag og innredningsdetaljer.  

Med 100 års erfaring fortsetter vi å utvikle med følelse  

for design og omsorg for detaljer.

habo.com/no
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