
Steg 1: Aktivering av batterier

1.  Ta bort den lilla plastfilmen (dra bort) 
för att aktivera batterierna.

Steg 2: Programmering av  
fjärrkontroll och lås

1.  Vi rekommenderar att du program-
merar ett lås i taget. Se till att terrass-
dörren eller fönstret är stängt. 

2.  Lampan  på låset blinkar grönt för 
att visa att programmering pågår.

OBS! Om lysdioden  på låset inte 
blinkar grönt tryck på programme-
ringsknappen i låset med ett spetsigt 
föremål (tryck mer än 5 sekunder – 
dioden börjar blinka grönt). 

3.  Tryck på PRG på fjärrkontrollen med  
ett spetsigt föremål (tryck kort dvs. 
under 2 sek.).
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Fjärrkontroll
Läs installationsguiden noga och 
spara den.
Läs instruktionerna noggrant innan du 
använder fjärrkontrollen. Behåll instruk-
tionerna för framtida behov. Har du  
frågor om hur du installerar eller  
använder Secuyou-system, kontakta  
oss på info.nordic@somfy.com. 

Fjärrkontrollen är framtidssäker och kan 
användas tillsammans med andra
produkter med io-homecontrol logotyp, 
till exempel. TaHoma, intelligent styrning
av bostaden.

I paketet ingår:
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll Hållare
2 x CR2450 batterier

4.  På fjärrkontrollen blinkar lysdioden 
grönt till vänster, så länge registrerin-
gen pågår. 

OBS! Titta noga på lysdioderna på  
fjärrkontrollen. 

Programmeringen är korrekt
 När registreringen är klar, lyser båda 
dioderna på fjärrkontrollen grönt. 
Nu är låset klart för användning. 

Programmeringen är ej korrekt utförd
Om registreringen misslyckades, blinkar
båda dioderna på fjärrkontrollen röda.  
Gå tillbaka till steg 2. 
Fortsätt på samma sätt med samtliga 
lås i bostaden!

Steg 3: Kontroll av låssystemet

1.  Kontrollera att terrassdörren eller 
fönstret är stängt. 

2.  Tryck på ”Hemmalås”-knappen  på 
fjärrkontrollen. Höger lysdiod blinkar 
skiftande gult och grönt när låsordern 
utförs på rätt sätt. OBS! Om lysdioden 
blinkar rött till sist - Se felsöknings-
avsnittet punkt 2.

3.  Kontrollera terrassdörren eller f 
önstret är låst. 

4.  Tryck på ”Lås upp”-knappen  på 
fjärrkontrollen. Höger lysdiod lyser 
grönt.

5.  Kontrollera att terrassdörren eller 
fönstret är upplåst. 

Lägga till fler fjärrkontroller
Önskar du fler fjärrkontroller för att styra 
samma lås, behöver du bara registrera 
en fjärrkontroll för alla lås. Kopiera sedan 
inställningarna i den första fjärrkontrollen 
till den nya fjärrkontrollen (se nästa sida).

Fejlfinding - se www.secuyou.dk

Steg 4: Välj en 4-siffrig  
PIN-kod för fjärrkontroll

OBS! Fjärrkontrollen måste vara  
i ”Lås upp”-läge  eller 
”Hemmalås”-läge   

1.  Tryck kort på ”KEY” på baksidan av 
fjärrkontrollen (under 2 sek), med ett 
spetsigt föremål.  

Den vänstra lysdioden lyser konstant grönt.

2.  Välj en PIN-kod med 4 tryck, med sif-
frorna1-4, på den runda brickan.
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När du väljer kod, blinkar lysdioden till 
vänster gult.

3.  Efter sista trycket blinkar lysdioden till 
vänster grönt. PIN-koden är nu sparad.

Fjärrkontrollen kan registrera 1 st.  
PIN-kod.

Fortsättning på nästa sida.

Somfy Nordic AB

info.nordic@somfy.com 

www.somfy.se
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Steg 5: Montera hållaren för 
fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen levereras med en själv-
häftande hållare, som lätt kan monteras 
på väggen.

Innan du monterar fästet, bör du  
kontrollera om fjärrkontrollen kan styra
alla lås på önskad plats (se steg 3). 
Räckvidden inomhus ca. 20 m genom 
2 armerade betongväggar eller 200 m 
fritt fält.
  

1.  Placera hållaren inne vid sidan om  
ytterdörren, som vanligtvis används 
när du lämnar bostaden. Hållaren 
placeras utom räckhåll för barn.

2.  Rengör väggen där du vill montera 
fästet.

3.  Avlägsna skyddet på den självhäftände 
ytan och montera hållaren. Vid ojämn 
yta kan hållaren skruvas fast på väggen.

Kom igång snabbt och lär dig 
hur du använder låssystemet

När du lämnar ditt hem

Tryck på ”Bortalås”-knappen  .  
Denna funktion används när du lämnar 
huset, och ingen är hemma i huset. 

När du kommer hem

Tryck på ”Hemmalås”-knappen  och 
tryck sedan in vald PIN-kod.
Denna funktion används när du är i huset 
och vill låsa. Du låser upp varje lås 
genom att trycka på Esc-knappen direkt 
på respektive lås, så att terrassdörren 
eller fönstret kan öppnas.

Öppnar du inte terrassdörren eller fönstret 
inom 10 sekunder, låses de automatiskt. 
När terrassdörren eller fönstret stängs, 
kan du aktivera ”Hemmalås” igen med ett 
tryck ESC-knappen.

Lås upp

Tryck på ”Lås upp”-knappen  och 
ange den valda PIN-kod om du låser från 
”Bortalås”-inställningen . Om du låser 
upp ”Hemmalås”-inställningen  krävs 
ingen kod.  

Glömt att stänga terrass- 
dörren eller fönstret?

Om lysdioden lyser rött på fjärrkontrol-
len när du trycker på ”Bortalås”-knappen  

 eller ”Hemmalås”-knappen  
betyder det att en/ett eller flera terrass-
dörrar eller fönster är öppna. Lås alla 
terrassdörrar och fönster och tryck 
sedan på Esc-knappen.

Advarsel for batteriskift

Vid låg batterinivå i fjärrkontrollen 
blinkar lysdioden till vänster gult, och 
det rekommenderas att batteriet bytes 
omgående. 

Vid tryck på ”Lås upp”-knappen  eller 
”Hemmalås”-knappen  blinkar höger 
lysdiod rött (i fjärrkontrollen) när ett batteri 
i ett lås börjar bli dåligt.

1.  Ta fjärrkontrollen och tryck på ”Lås 
upp”-knappen  ) i närheten av de 
olika låsen – en i taget – för att hitta 
det lås som har låg batterinivå. 

 
Lås med låg batterinivå blinkar rött .  
Se tillämpliga regler för batteribyte  
i installationsguide för lås. 

Vid ”Bortalås”-inställningen  kommer 
alla lås att förbli låsta, även om batteri-
erna ej fungerar. Vid ”Hemmalås”-inställ-
ningen  öppnas automatiskt låset upp 
innan batterinivån blir för låg.

Du kan också kontrollera om batterierna 
behöver bytas, genom att trycka på ESC-
knappen direkt på låsen. Lyser  rött, så 
byt batterierna
 

Kopiering till en annan  
fjärrkontroll

1.  Tryck på PRG på fjärrkontrollen (bak-
sidan), som du vill kopiera från (mellan 
2-5 sek.) Lysdioden till vänster blinkar 
grönt. När kopieringen är klar, lyser 
båda lysdioder grönt. Har det blivit fel, 
lyser lysdioderna rött. Börja om från 
början.

2.  Tryck på PRG på fjärrkontrollen (bak-
sidan), som du vill lägga till (<2 sek.). 
När kopieringen är klar, lyser båda 
lysdioder grönt. Har det blivit fel, lyser 
lysdioderna rött. Börja om från början.

io-homecontrol

Fjärrkontrollen är kompatibel med andra 
io-homecontrol produkter. Det innebär 
att du kan använda den för att styra an-
dra produkter i bostaden som också styrs 
via io-homecontrol. Du kan enkelt kopiera 
inställningarna från din fjärrkontroll 
till andra io-homecontrol enheter, t.ex. 
TaHoma från Somfy.

Radera PIN-kod eller  
ny PIN-kod  

Du kan bara ta bort PIN-koden i olåst läge. 

1.  Tryck på KEY-knappen på fjärrkontrol-
len (<2 sek.), med ett spetsigt föremål.

Efter 30 sek. raderas PIN-koden, alterna-
tivt tryck ny 4-siffrig PIN-kod.

Nollställning av systemet

Om du inte kan få systemet att fungera 
så som du önskar, är det bäst att noll-
ställa hela systemet och börja om från 
början.

OBS! Se till att alla lås är upplåsta 
innan du återställer systemet.

1.  Tryck PRG på fjärrkontrollens baksida 
(tryck och håll >5 sek.).

Båda lysdioderna blinkar rött 8 gånger 
och sedan konstant i 5 sekunder.

2.  Följ steg 2 (se sidan 1) 

Felsökning

Fjärrkontrollen lyser konstant rött

Trycker man fel PIN-kod 3 gånger i rad, 
börjar en ”timeout” på 5 minuter.
Under denna tid lyser lysdioden till 
vänster rött och fjärkontrollen kan inte 
användas.

Lampan på ett lås blinkar långsamt gult 

Vänta 30 minuter. Därefter kan låset 
programmeras igen med fjärrkontrollen. 

Distribuerat av Somfy Nordic


