
Lätt att installera och passar på det flesta Svenska dörrar

Vad gör jag om min smartphone får slut på batteri?

Hur drivs ett Glue Smart Lock?

Kan jag låsa och låsa upp med min nyckel även fast jag monterat Glue?

Behöver jag byta ut hela mitt dörrlås?

 


Hur säkert är mitt Glue Smart Lock?


FAQs

Om din smartphone får slut på batteri så kan du ladda ner Glue-appen på en annan 
enhet och logga in på ditt användarkonto. Du kan också använda din fysiska hemnyckel. 
Glue stoppar dig inte från att använda din hemnyckel som vanligt.

Glue drivs av 4 stycken AA-batterier som räcker upp till 6 månader. Du kan se batteri 
status i appen och när det är dags att byta batterier får du en notis av appen. Vi 
rekommenderar 1.5v AA alkaline-batterier.

Nej, Glue Smart Lock sitter ovanpå ditt befintliga lås. Du behöver alltså inte göra några  
förändringar eller skador på din dörr.

Vi använder TLS för att säkra kommunikationen mellan våra mobilapplikationer. 
Krypteringsalgoritmen som används för att överföra informationen mellan låset och vår 
backend-tjänst är AES med 128-bitars lång nyckel.

Glue-låset har ingen åverkan på ditt befintliga lås och du kan precis som vanligt låsa och 
låsa upp med din fysiska nyckel från utsidan.



Framtiden för 
din ytterdörr

Smart Door Lock
Lås och lås upp utan nycklar

Glue Smart Lock är det revolutionerande svenska digitala 
dörrlåset som sitter på insidan av din dörr, helt osynligt från 
utsidan. Låset erbjuder en bekväm och smart lösning för en 
enklare vardag.

Genom att spåra aktiviteten på din dörr lägger du till ett extra 
lager av säkerhet. Se vem som kommer och går, när den 
senaste upplåsningen ägde rum och känn dig trygg med 
vetskapen att Glue Smart Lock har testats för att uthärda 
tekniska överträdelser med kryptering på banknivå.


Digitalt lås för din ytterdörr
 Tryggt och säkert

Nycklar kan ges till familjemedlemmar, gäster 
eller vänner, notiser i appen i realtid. 

Manuell upplåsning registreras om någon har 
låst eller låst upp utan att använda appen.

Dubbeltryck på knappen and Glue låser sig 
automatiskt bakom dig.

Event Spårning

Manuell Upplåsning

Press & Go 

Digitala Nycklar
En digital nyckel är en krypterad, helt säker 
nyckel till ditt hem. Du har full kontroll över vem 
som har åtkomst och kan ge olika nivåer av 
åtkomst till ditt hem.

Tänk om du kunde låsa och låsa upp din ytterdörr med din egen mobiltelefon. Att 
öppna för vem du vill när du vill med en digital nyckel. Glue Smart Door Lock ger dig 
friheten att styra över ditt eget hem på ett säkert och tryggt sätt. 
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D i g i ta l  K e ys

Kontrollera att ditt dörrlås är kompatibelt här

Skruva fast Glue’s 
dörrplatta

2.
Sätt fast låset 
ovanpå adaptern

3.
Skruva fast låset 
på dörrplattan

4.
Skruva av vredet 
från din dörr

 


1.

Du har valet att köpa Glue Smart Door Lock med eller utan Glue WiFi hub. 

Hubben möjliggör fjärrlåsning via WiFi-anslutning, Dörr Alert och Låsstatus.



Utan hubben kan du fortfarande låsa upp din dörr med din telefon från ett 

avstånd av upp till 15 meter och använda InHome-leveranser.


PRO eller inte?
Lås upp fler funktioner genom välja PRO

Emma unlocked the Front door

Markus gave Emma a key to Front door

Front Door Locked with Press & Go

A c t i v i t y  L o g

Monterad ovanpå 
ditt befintliga 
dörrlås

Inga skador eller 
förändringar på 
ditt dörrlås

Montering inifrån, 
osynlig från 
utsidan

Dina fysiska 
nycklar fungerar 
som vanligt

AES 256-bit, 
kryptering på 
Bank-nivå


