
Montage- og 
brugsvejledning 
for lås
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 er fremtidssikret og kan bruges 
sammen med andre produkter med io- 
homecontrol logo, f.eks. løsninger til 
intelligent styring af boligen.

Pakken indeholder:
Fjernbetjening (startsæt)
Fjernbetjeningsholder (startsæt)
2 x CR2450 batterier (startsæt) 
Lås
Magnet
Magnetholder
2 x AA batterier
4 x almindelige skruer
Reduktionsbøsning 7/8
Mærkat til terrassedør/vindue

OBS! FØR DU GÅR I GANG!

Undersøg om grebsstiften er lang nok. Er 
grebets stift for kort, er det nødvendigt, 
at du køber et nyt greb.

Patent nr: EP 1871964

Trin 3: Montering af lås og greb

OBS! Terrassedøren/vinduet skal være 
i lukket position

1.  Placér lås med greb på terrassedøren/
vinduet. Sørg for at anvende de eksi-
sterende skruehuller. 

2.  Skru grebet let fast med de 2 lange 
skruer. Er grebet med skjult skrue-
montering, kan betjeningspanelet på 
låsen eventuelt afmonteres.

3.  Justér placeringen, så låsen sidder lige 
på terrassedøren/vinduet, og stram 
skruerne. 

4. Afmontér de to kapper på låsen.

Trin 1: Afmontering af greb

1. Skru grebet af. 

Trin 2: Sæt grebet i låsen

1.  Paskvilgrebsstiften er enten 7x7 mm 
eller 8x8 mm. Kun hvis stiften er 7x7 mm, 
påsættes reduktionsbøsningen.

 

OBS! Klem hårdt med en knibtang 
på grebets stift, der hvor reduktions-
bøsningen ender, så bøsningen ikke 
glider af. 

2.  Kontrollér, at låsen er i lukket position 
(2 trekanter peger mod hinanden). 

3.  Før paskvilgrebsstiften ind gennem 
låsen. Betjeningspanelet på låsen skal 
vende mod ruden.
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5. Skru de 2 korte skruer fast. 

Trin 4: Montering af magnet

OBS! For montering af magnet på dob-
belte terrassedøre gå til trin 5.

Hvis man ønsker at kunne låse i venti-
lationsposition, så skal man blot sørge 
for at monterer magneten når vinduet 
er placeret i ventilations positionen.

1.  Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er 
helt lukket. 

2.   Tag en kappe og placér den i rillen på 
låsen.

OBS! Kontrollér, at afstanden mellem 
kappen og låsens top/bund er 35 mm

3. Skub kappen til den rammer karmen. 

Fortsætter på næste side.

35 mm



4.  Afsæt et mærke med blyant på kar-
men, der hvor kappen rammer.

OBS! Mærket skal være 35 mm fra 
låsens top/bund.

5. Åben terrassedøren/vinduet. 

OBS! Er afstanden mellem lås og 
karm større end 30 mm, gå videre til 
trin 4.7.

6.  Er afstanden mellem lås og karm mindre 
end 30 mm, bores et Ø10 mm hul i det 
afsatte mærke (dybde 20 mm). 

7.  Magnetholderen placeres på karmen 
ud for det sted, hvor mærket er sat.

8.  Tryk magneten ind i hullet eller i mag-
netholderen.

Gå til trin 6. 

Trin 5: Montering af magnet på 
dobbelte terrassedøre

Hvis man ønsker at kunne låse i venti-
lationsposition, så skal man blot sørge 
for at monterer magneten når vinduet 
er placeret i ventilations positionen.

1. Luk terrassedøren. 

2.  Tag en kappe og placer den i rillen på 
låsen.

OBS! Der skal være 35 mm fra låsens 
top/bund.

3.  Magnetholderen placeres på terrasse-
døren modsat låsen.

4.  Skub kappen til den rammer magnet-
holderen.

5.  Juster magnetholderen, så kappens 
hjørne rammer hullet i magnethol-
deren og altid så tæt på centrum af 
hullet som muligt.

6.  Montér magnetholderen med de 2 
skruer så tæt på låsen som muligt. 
Afstanden må maks. være 30 mm.

7.  Tryk magneten ind i hullet i magnet-
holderen.

Trin 6: Kontrol af magnet- 
funktion

1.  Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er 
helt lukket. 

OBS! Hold på batterierne, når slippen 
fjernes, så undgås det, at batterierne 
falder ud.

2.  Fjern den lille plastikslip (hives væk) 
for at aktivere batterierne.

3.  Lysdioden  skal blinke grønt, hvilket 
indikerer, at terrassedøren/vinduet er 
lukket, og at magneten er registreret.

4.  Åben terrassedøren/vinduet langsomt, 
indtil lysdioden  blinker rødt

5.  Luk terrassedøren/vinduet igen og 
kontrollér, at lysdioden  blinker grønt 
igen.

Trin 7: Mekanisk test af låsen

1.  Tryk på Esc-knappen, så låsen låser. 
Tryk på Esc-knappen igen, så låsen 
derefter låser op.

2.  Åben terrassedøren/vinduet og luk 
det igen. 

3.  Gentag trin 7.1. 

OBS! Gentag trin 7 ca. 5 gange for at 
sikre, at låsen er monteret korrekt, og 
at mekanikken fungerer korrekt.

Låsen er nu monteret, og du kan fort-
sætte til Montage- og brugsvejledning 
for fjernbetjening. Her kan du også læse, 
hvordan du registrerer fjernbetjening  
og lås.

Batteriskift 

1. Træk kappen af.
2. Udskift de 2 AA batterier.
 
I Montage- og brugsvejledning for fjern-
betjening, trin 6, kan du læse om, hvornår 
du skal skifte batterier. 

Har du problemer med monteringen, 
kan du finde hjælp på vores hjemme-
side www.secuyou.dk

NB! Der ligger en mærkat i hver Secuyou 
pakke, som kan klæbes udvendigt på ter-
rassedøren/vinduet. 
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