
Brugsvejlening
Apple Iphone og 
Ipad.
Låsesystemet er konvertibelt med føl-
gende produkter fra Apple.

Iphone 4S og efterfølgende modeller.
Ipad ? og efterfølgende modeller.

Læs vejledningen grundigt og gem den
Læs vejledningen grundigt igennem, før 
du monterer låsen og tager den 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 velkom-
men til at kontakte os.

Låsen benytter bluetooth smart 4.0 og 
kan bruges sammen med de fleste nyere 
SmartPhones og tablets.

Patent nr: EP 1871964.

Trin 3: Ændre navn på lås.

1.  Tryk på navnefeltet Name lock.
2. Ændre navn.

Trin 4: Tillade andre adgang.

1.  Tryk på ikonet Enable Bonding. 
2. Accepter for at andre kan parre.
3. På ny SmartPhone følg Trin 2.2 mm.

Lås og SmartPhone er nu parret med den 
nye SmartPhone. Der kan parres med ialt 
6 SmartPhones og tablets.

Trin 1: Download APP.

1. Gå ind på APP store og søg på Secuyou
2. Download Secuyou APPèn.

Trin 2: Par lås og SmartPhone.

1.  Aktiver parringsknappen på låsen i 
over 10 sekunder. Låsen blinker ? når 
den er klar til parring. Parring skal ske 
inden for 10 sekunder.

2. Tryk på + på din skærm.
3. Accepter for at danne par.

Lås og SmartPhone er nu parret. Du er 
administrator og kan ændre navne på 
låse og tildele andre angang til at styre 
låse.

Du skal bruge admistrator ikonet for 
den enkelte lås når du ønsker at 
administrerer låsen.
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Trin 5: Fjerne andres adgang.

1.  Tryk på ikonet Delete Users.
2. Slet den eller de brugere du ønsker.

Trin 6: Fjerne en lås.

1.  Tryk på ikonet Skrallespand.
2. Accepter at du vil slette lås.
3.  Husk at fjerne den slettede lås i blue-

tooth indstillinger.

Batteriskift.

Du vil blive advaret via APPén når 
batteriene i en lås skal skiftes. Du 
kan altid se status på batteriniveauet 
i APPén.


