Montage- og
brugsvejledning
for fjernbetjening
Læs vejledningen grundigt og gem den
Læs vejledningen grundigt igennem, før
du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar
vejledningen til senere brug og giv den
videre til en eventuel ny bruger. Har du
spørgsmål til installation eller brug af
Secuyou systemet, er du velkommen til
at kontakte os.
Fjernbetjeningen er fremtidssikret og
kan bruges sammen med andre
produkter med io-homecontrol logo,
f.eks. løsninger til intelligent styring
af boligen.
Pakken indeholder:
Fjernbetjening
Fjernbetjeningsholder
2 x CR2450 batterier
Patent nr: EP 1871964

Trin 1: Aktivering af batterier
1. F
 jern den lille plastikslip (hives væk)
for at aktivere batterierne.

4. På fjernbetjeningen blinker lysdioden
til venstre grønt, så længe registreringen foregår.

Fejlfinding - se www.secuyou.dk

OBS! Hold godt øje med lysdioderne
på fjernbetjeningen.

Trin 4: Vælg en 4 cifret
pinkode til fjernbetjening
OBS! Fjernbetjeningen skal være i
oplåst / hjemmelås tilstand.
1. På fjernbetjeningen tryk KEY (kort tryk
under 2 sek.) med en spids genstand.

Trin 2: Registrering af
fjernbetjening og lås
1. V
 i anbefaler, at du registrer én lås ad
gangen. Sørg for, at terrassedøren/
vinduet er lukket.
2. Lysdioden på låsen blinker grønt og
viser, at registreringen er i gang.
OBS! Hvis lysdioden på låsen IKKE
blinker grønt, tryk på parringsknappen på låsen med en spids genstand
(langt tryk over 5 sekunder).

Registreringen er fuldført korrekt
 år registreringen er fuldført, lyser
N
begge lysdioder på fjernbetjeningen
grønt. Nu er systemet klar til brug.
Registreringen er ikke sket korrekt
Er registreringen ikke sket korrekt, blinker begge lysdioder på fjernbetjeningen
rødt. Gå tilbage til trin 2.

2. V
 ælg en pinkode med 4 tryk i talrækken 1 - 4 på den runde trykskive.

Trin 3: Kontrol af låsesystemet
1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet
er lukket.

3. Tryk PRG på fjernbetjeningen med en
spids genstand (kort tryk under 2 sek.).

Lysdioden til venstre lyser grønt
konstant.

på fjernbetje2. Tryk ”Hjemmelås”
ningen. Højre lysdiode blinker gult
og skifter til grønt når låseordren er
udført korrekt. OBS! Hvis lysdioden
blinker rødt til sidst - Se fejlfinding
punkt 2
3. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet
er låst.
4. Tryk ”Lås op”
på fjernbetjeningen.
Højre lysdiode lyser grønt.
5. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet
er låst op.
Flere fjernbetjeninger
Ønsker du flere fjernbetjeninger til at
styre de samme låse, behøver du kun at
registrere én fjernbetjening til alle låse.
Herefter kopierer du indstillingerne til de
øvrige fjernbetjeninger (se næste side).
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Ved valg blinker lysdioden til venstre gult.
3. Efter sidste tast blinker lysdioden til
venstre grønt. Pinkoden er nu gemt.
Fjernbetjeningen kan indeholde 1 stk.
pinkode.

Fortsætter på næste side.
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Trin 5: Montering af holder til
fjernbetjening

Kom hurtigt i gang og lær at
bruge låsesystemet

Fjernbetjeningen leveres med en
selvklæbende holder, som nemt kan
monteres på væggen.

Når du forlader dit hjem

Inden du sætter holderen fast, bør du
kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene alle låse fra den ønskede placering
(se trin 3). Rækkevidden er 150 m i frit
felt. Afhængig af bygningsforholdene
er rækkevidden indendørs ca. 30 m.
Konstruktioner med armeret beton,
metallofter og gipsvægge med stålregler
kan dog reducere rækkevidden.
1. Placér holderen indenfor ved den
hoveddør, der oftest benyttes, når boligen forlades. Holderen bør placeres
uden for børns rækkevidde.
2. Rengør stedet, hvor du vil montere
holderen.
3. Fjern beskyttelsen over den selvklæbende flade og montér. Ved
ujævne overflader kan holderen i
stedet skrues fast.

Tryk på ”Udelås”
. Denne funktion
bruges, når du forlader boligen, og ingen
personer opholder sig i boligen.

Når du kommer hjem
Tryk på ”Hjemmelås”
og indtast derefter den valgte pinkode. Denne funktion
bruges, når man opholder sig i boligen og
ønsker at låse. Du låser den enkelte lås
op ved at trykke på Esc knappen på låsen, og terrassedøren/vinduet kan åbnes.
Åbner du ikke, låser terrassedøren/vinduet automatisk igen efter 10 sek. Når
terrassedøren/vinduet lukkes, kan du
aktivere ”Hjemmelås” igen med et tryk
på Esc knappen.

Advarsel for batteriskift

io-homecontrol

Ved lavt batteriniveau i fjernbetjeningen
blinker lysdioden til venstre på fjernbetjeningen gult, og det anbefales, at
batterierne udskiftes.

Fjernbetjeningen er kompatibel med
andre io-homecontrol betjeningsenheder.
Det betyder, at du kan bruge den til at
betjene produkter, der er registreret i
andre betjeningsenheder. Og du kan let
kopiere indstillingen af din fjernbetjening
til andre io-homecontrol betjeningsenheder.

Ved tryk på ”Lås op”
eller ”Hjemmelås”
blinker lysdioden til højre på på
fjernbetjeningen rødt, når batterier i en
lås skal udskiftes.
1. Tag fjernbetjeningen ud af holderen
og tryk ”Lås op”
i nærheden af de
forskellige låse – en ad gangen.
Låse, hvor batterierne skal udskiftes,
vil blinke rødt . Se vejledningen for
batteriskift i Montage- og brugsvejledning for lås.

Lås op

Ved ”Udelås” vil låsen forblive låst, hvis
batterierne løber tør for strøm. Ved
”Hjemmelås” vil låsen automatisk låse
op, før batterierne løber tør for strøm.

Tryk på ”Lås op”
og indtast derefter
den valgte pinkode, hvis du låser op fra
”Udelås”
. Hvis du låser op fra ”Hjemmelås”
er koden ikke nødvendig.

Du kan også kontrollere, om batterierne
skal udskiftes ved at trykke på Esc knappen direkte på låsen. Lyser rødt, så skift
batterierne.

Glemt at lukke terrassedøren/
vinduet?

Kopiering til anden
fjernbetjening

Ved tryk på ”Udelås”
eller ”Hjemmelås”
vil lysdioden til højre lyse rødt,
hvis en terrassedør eller et vindue står
åbent. Vil du låse terrassedøren/vinduet,
så luk først manuelt og tryk derefter på
Esc knappen. Terrassedøren/vinduet er
nu låst.

1. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som du
ønsker at kopiere fra (tryk over 2 sek.
men under 5 sek.). Lysdioden til
venstre blinker grønt. Når kopiering er
fuldført, lyser begge lysdioder grønt.
Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser
begge lysdioder rødt, og kopieringen
startes forfra.
2. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som
du ønsker at modtage til (kort tryk
under 2 sek.). Når kopieringen er
fuldført, lyser begge lysdioder grønt.
Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser
begge lysdioder rødt, og kopieringen
startes forfra.

Sletning af pinkode eller ny
pinkode
Du kan kun slette pinkoden i oplåst
tilstand.
1. T
 ryk KEY på fjernbetjeningen (kort tryk
under 2 sek.) med en spids genstand.
Efter 30 sek. uden valg af kode slettes
pinkoden. Alternativ tryk ny pinkode.

Nulstilling af system
Hvis man ikke kan få systemet til at
fungere korrekt, er det bedst at nulstille
hele systemet og starte forfra.
OBS! Sørg for at alle låse er låst op,
inden nulstilling af systemet.
1. T
 ryk PRG på fjernbetjeningen (langt
tryk over 5 sek.). Begge lysdioder
blinker rødt 8 gange og derefter
konstant i 5 sek.
2. F
 ølg trin 2.

Fejlfinding
Fjernbetjeningen lyser rødt konstant
Tastes koden forkert 3 gange i træk,
starter en timeout på 5 min. Under timeout lyser lysdioden til venstre rødt, og
fjernbetjeningen kan ikke betjenes.
Lysdioden på låsen blinker gult
langsomt

Montage- og
brugsvejledning for
fjernbetjening

Afvent 30 minutter, herefter kan låsen
genregistreres med fjernbetjeningen.

www.io-homecontrol.com

