
Trin 1: Montering af holder til 
fjernbetjening

Fjernbetjeningen leveres med en holder, 
som kan monteres på væg hvor som 
helst i boligen. Inden holderen fastgø-
res, anbefales det at kontrollere, om 
fjernbetjeningen kan betjene de relevante 
produkter fra den ønskede placering. 

1.  Placer holderen indenfor i boligen ved 
den hoveddør, der oftest benyttes, når 
boligen forlades. Holderen bør place-
res uden for børns rækkevidde.

2.  Rengør stedet, hvor fjernbetjeningen 
ønskes monteret. 

3.  Fjern beskyttelse og monter. Ved 
ujævn overflade kan skruehuller 
benyttes. 

 
Trin 2: Aktiver batterier

1.  Træk i slip for at aktivere batterier.

Montage- og 
brugsvejledning 
for fjernbetjening 
Vigtig information
Læs hele vejledningen grundigt igennem 
før montering og ibrugtagning af produk-
tet. Vejledningen bør opbevares til senere 
brug og gives videre til eventuel ny bruger.

Dette produkt er kompatibelt med pro-
dukter, der er mærket io-Homecontrol. 
io-Homecontrol er avanceret og sikker 
radioteknologi, og produkter indenfor io-
Homecontrol standarden kan kommu-
nikere med hinanden, hvilket giver øget 
komfort, sikkerhed og energibesparelser.

Forventet batterilevetid ca. 2 år.

Radiofrekvensrækkevidde:  
150 m i frit felt.

Eventuelle tekniske spørgsmål  
rettes til Secuyou.

Indhold
Fjernbetjening 
Fjernbetjeningsholder

Det anbefales, at produktet monteres 
med de medfølgende envejsskruer for at 
forhindre utilsigtet afmontering af greb.

Trin 3: Parring af fjern- 
betjening til lås

Ønskes flere fjernbetjeninger til styring 
af de samme låse, skal der kun foretages 
opsætning af én fjernbetjening. Herefter 
kopieres denne til øvrige fjernbetjeninger 
(trin 6).

1.  Kontroller, at batterier er isat låsen. 
Se Montage- og brugsvejledning for 
lås, trin 6. 

2.  Bemærk, at lås og fjernbetjening skal 
befinde sig under 10 meter fra hinan-
den under parring, og at det anbefales, 
at der parres én lås ad gangen. Sørg 
for, at terrassedøren/vinduet er lukket. 

3.  På lås trykkes på ”knap” (langt tryk 
over 5 sek.) med spids genstand.

4.  Lysdioden (SYMBOL hængelås) 
blinker grønt og angiver, at parring er 
igangsat. 

5.  På fjernbetjeningen tryk PRG (kort tryk 
under 2 sek.) med spids genstand.

6.  Lysdioden tv. blinker grønt, så længe 
parring er aktiv. 

7.  Når parringen er fuldført, lyser begge 
lysdioder på fjernbetjeningen grønt 
i 1 sek. Produktet er nu klar til brug. 
Bemærk, at fjernbetjeningen kan be-
skyttes med en pinkode (se trin 5). 

8.  Er parringen ikke fuldført, blinker 
begge lysdioder på fjernbetjeningen 
rødt i 5 sek. Gå tilbage til pkt. 5.

Trin 4: Kontrol af låsesystemet

1.  Kontroller, at terrassedøren/vinduet 
er lukket. 

2.  Tryk ”Udelås” (SYMBOL udelås) på 
fjernbetjeningen. 

3.  Kontroller, at terrassedøren/vinduet 
er låst. 

4.  Tryk ”Lås op” (SYMBOL lås op) på 
fjernbetjeningen. 

5.  Kontroller, at terrassedøren/vinduet 
er låst op. 
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Trin 5: Vælg en 4 cifret 
pinkode til fjernbetjening

1.  På fjernbetjeningen tryk ”KEY” (kort 
tryk under 2 sek.) med spids genstand.  
Lysdioden tv. lyser grønt konstant. 

2.  Vælg en pinkode med 4 tryk i talræk-
ken 1 - 4 på den runde trykskive. Ved 
valg blinker lysdioden tv. gult.

3.  Efter sidste tast blinker lysdioden tv. 
grønt i 1 sek. Pinkoden er nu gemt. 

Fjernbetjeningen kan indeholde 
1 pinkode. 

Trin 6: Kom hurtigt i gang og 
lær at bruge låsesystemet

Udelås

Ved tryk på ”Udelås” (SYMBOL udelås) 
låses alle låse. Denne funktion bruges, 
når boligen forlades, og ingen personer 
opholder sig i boligen. 

Lås op

Ønskes oplåsning fra ”Udelås” trykkes 
”Lås op” (SYMBOL lås op), og den valgte 
pinkode indtastes.

Hjemmelås

Ved tryk på ”Hjemmelås” (SYMBOL hjem-
melås) låses alle låse. Denne funktion 
bruges, når man opholder sig i boligen 
og ønsker låsning. 

Ved tryk på Esc knappen på låsen låses 
op, og terrassedøren/vinduet kan åbnes. 
Åbnes ikke, låses automatisk igen efter 
10 sek.

Når terrassedøren/vinduet lukkes, kan 
der ved tryk på Esc knappen på låsen 
låses til ”Hjemmelås” (SYMBOL hjem-
melås) igen. 

Glemt at lukke terrassedør/
vindue?

Ved tryk på ”Udelås” (SYMBOL udelås) 
eller ”Hjemmelås” (SYMBOL hjemmelås) 
vil lysdioden th. lyse rødt, hvis en terras-
sedør eller et vindue står åbent. 
Ønskes terrassedøren/vinduet lukket 
og låst, lukkes og derefter trykkes på 
Esc knappen på låsen. Terrassedøren/
vinduet er nu låst.

Advarsel for batteriskift

Ved tryk på ”Lås op” (SYMBOL lås op), 
lyser lysdioden th. på fjernbetjeningen 
rødt, når batterier i en lås skal udskiftes. 

1.  Tag fjernbetjeningen ud af holder 
og tryk ”Lås op” (SYMBOL lås op) i 
nærheden af låse. 

 
Låse, hvor batterierne skal udskiftes, 
vil blinke rødt. Se vejledningen for bat-
teriskift i Montage- og brugsvejledning 
for lås. 

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

Der kan også kontrolleres, om bat-
terierne skal udskiftes, ved tryk på Esc 
knappen direkte på låsen.

Kopiering af fjernbetjening til 
anden fjernbetjening

1.  På fjernbetjeningen, hvor du ønsker at 
kopier fra, tryk ”PRG” (tryk over 2 sek., 
men under 5 sek.). 

2.  På fjernbetjeningen, hvor du ønsker at 
modtage, tryk ”KEY” (tryk over 2 sek., 
men under 5 sek.). 

Ud over at betjene de produkter, der 
registreres i fjernbetjeningen, kan denne 
også bruges til at betjene produkter re-
gistreret i en anden type io-Homecontrol 
betjeningsenhed, ligesom registrerede 
produkter i fjernbetjeningen kan kopieres 
over til en anden io-Homecontrol 
betjeningsenhed.

Sletning af pinkode 

Sletning af pinkode kan kun ske i oplåst 
stadie. 

1.  På fjernbetjeningen tryk ”KEY” (kort 
tryk under 2 sek.) med spids genstand. 
Efter 30 sek. uden valg af kode slettes 
pinkoden. 

Nulstilling af fjernbetjening

1.  På fjernbetjeningen tryk ”PRG” (langt 
tryk over 5 sek.). Lysdioder blinker rødt 
8 gange og derefter konstant i 5 sek.

Læs mere og se demovideoer på 
www.secuyou.dk


