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Ditt hem. Där du bestämmer vem som ska komma  

in och vem som ska stanna utanför. Det kan tyckas  

självklart men är inte alltid okomplicerat. Huset står  

där det står medan vardagen snurrar på, inuti och  

utanför, och logistiken är inte alltid lätt att lösa.  

Genom att utrusta din entrédörr med vårt elektroniska  

dörrlås Tribe 2 gör du ditt hem smartare och säkrare  

och vardagen lite enklare.

Lås upp med 
fingertoppskänsla
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APP

Tribe 2 är förberedd för att kopplas upp 

mot Habo Tribe 2 Smartbox och app. 

Med appen kan du hålla koll på din dörr 

på distans, och släppa in besökare i ditt 

hem utan att du själv är på plats.  

Tillfälliga koder skickas via appen.

NYCKEL

Dold bakom en skyddspanel finns en 

vanlig låscylinder. Det betyder att om 

tekniken någon gång skulle krångla kan 

du alltid komma in i huset med nyckel.

Tribe 2 – så fungerar det

KOD

Två koder är allt som behövs. 

En administratörskod för att göra 

inställningar och en användarkod för 

att låsa upp dörren. Du väljer koderna, 

som består av 4-12 siffror.

FINGERAV TRYCK

Lås upp snabbt och enkelt genom att 

placera fingret på fingeravtryckssensorn. 

Låset lagrar upp till 99 fingeravtryck och 

fungerar lika bra för små som stora fingrar.

Smart.
Tribe 2 reder ut de flesta situationer som kan uppstå utanför din ytterdörr. Lås upp  
med fingeravtryck, permanent eller tillfällig kod eller med vanlig nyckel. Genom att  
komplettera ditt elektroniska dörrlås med vår Smartbox kan du också låsa upp 
dörren på distans med Tribe-appen, och närsomhelst få veta om din dörr är öppen  
eller stängd, låst eller olåst.

Enkelt.
Tack vare fingeravtrycksfunktionen behöver du varken hålla reda på koder eller nycklar.  
Med Tribe 2 kan de du vill ska ha tillgång till ditt hem alltid komma in. Låset är lätt att hantera 
och enkelt att montera. Ingen elinstallation behövs, tack vare batteri.

Säkert.
Genom att använda fingeravtryck behöver du aldrig riskera att nycklar eller koder hamnar 
på villovägar. Eftersom Tribe 2 är batteridrivet påverkas låset inte av eventuella ström- 
avbrott, och om batteriet skulle ta slut finns ett vanligt nyckelhål bakom en skyddspanel.  
Det betyder att du alltid kan komma in.
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D E S I G N

Thomas Sandell
Thomas Sandell har arbetat med arkitektur och industridesign under hela 
sin yrkeskarriär och är idag en av Sveriges främsta designers. Sedan ett par 
år tillbaka har han ett nära samarbete med Habo. Sandell har bland annat 
formgivit serien TS för Habo Selection, bestående av dörrhandtag för både 
inom- och utomhusbruk, draghandtag, krokar och knoppar. Handtaget i  
Tribe 2 har sitt ursprung i samma serie.

” Vi har rundat dörrhandtagets design på

  insidan för att ge en mjuk beröring mot

 handflatan, medan utsidan har en rakare

 form, för ett grafiskt och visuellt uttryck.”
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Med Tribe 2 behöver du inte välja mellan god design  

och smart funktion. Vårt elektroniska dörrlås är designat  

av formgivare Thomas Sandell och matchande handtag  

för både innerdörrar och ytterdörrar finns i serien TS  

för Habo Selection.
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T R I B E  2 Tribe 2

När Tribe 2 är uppkopplad via Habo Tribe 2 app och Smartbox

Sensor för dörrens position (öppen/stängd).

Sensor för låskolvens position (låst/olåst).

Schemalägg koder vissa tider och dagar i intervall.

Lägg in namn på varje användare.

Tribe 2 Silver

Art.nr: 17432

Ean: 7317900174322

Tribe 2 Smartbox

Art.nr: 17436

Ean: 7317900174360

Grundfunktioner

Passar både vänster- och högerhängd dörr.

Lagrar 99 unika fingeravtryck/3 grupper.

Administratörskod + användarkod med 4-12 siffror.

Låscylinder dold bakom skyddspanel, 3 nycklar ingår.

Passar dörrar med urtag enligt svensk och norsk standard SS 817383.

Enkel installation.

Manual samt valbar röstmeny på 4 språk.

Drivs med 4 st AA-batterier.

Estimerad batterilängd vid öppna-/stängcykel 10 ggr/dag, 1 år. Längre vid standby-läge.

Nödöppning med USB-C eller 9V batteri om batterierna är tomma.

Förberedd för app-styrning.

Tribe 2 Svart 

Art.nr: 17435

Ean: 7317900174353



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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