
Installations- och 
bruksanvisning 
för SecuYou-lås 
Läs bruksanvisningen noga  
och spara den
Läs bruksanvisningen noggrant innan du 
installerar låset och tar det i bruk. Behåll 
bruksanvisningen för framtida bruk och 
lämna den vidare till eventuella nya an-
vändare. Har du frågor om installationen 
eller användningen av Secuyou-syste-
met, är du välkommen att kontakta oss.

Låset är framtidssäkert och kan använ-
das tillsammans med andra produkter 
med logotypen io-homecontrol, t.ex.  
TaHoma, lösningar för intelligent bo-
stadsstyrning.

Paketet innehåller:
Fjärrkontroll (startset)
Fjärrkontrollhållare (startset)
2 st. CR2450-batterier (startset) 
Lås
Magnet
Magnethållare
2 st. AA-batterier
4 st. standardskruvar
Reducerhylsa 7/8
Dekal till altandörr / fönster

OBS! 
Kontrollera att spindeln är tillräckligt 
lång. innan du börjar. Om handtagets 
spindel är för kort måste du köpa ett 
nytt handtag. För fönsterdörrar med lås 
måste i de flesta fall handtaget bytas ut 
mot ett nytt handtag, pga fel hålbild.

Steg 3: Montering av lås och 
handtag

OBS! Altandörren / fönstret ska vara i 
stängt läge

1.  Placera låset med handtaget på al-
tandörren / fönstret. Var noga med att 
använda de befintliga skruvhålen. 

2.  Skruva fast handtaget lätt med de 2 
långa skruvarna. Har handtaget dold 
skruvmontering kan kontrollpanelen 
på låset eventuellt tas bort.

3.  Justera positionen så att låset sitter 
rätt på altandörren / fönstret, och dra 
åt skruvarna. 

4. Ta bort de två locken på låset.

Steg 1: Demontera handtaget

1. Skruva loss det befintliga handtaget. 

Steg 2: Sätt handtaget i låset

1.  Spindeln i handtaget är antingen 7x7 mm 
eller 8x8 mm. Om spindeln är 7x7 mm, ska 
reducerhylsan monteras.

 

OBS! Kläm åt hårt med en avbitartång på 
handtagets spindel, där reducerhylsan 
slutar, så att hylsan inte glider av. 

2.  Kontrollera att låset är i stängt läge  
(2 trianglar riktade mot varandra). 

3.  För in spindeln genom låset. Kontroll-
panelen på låset skall vara vänd mot 
rutan. Somfy Nordic AB
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5. Skruva fast de 2 korta skruvarna. 

Steg 4: Montering av magnet

OBS! Gå till steg 5 för montering av 
magnet på dubbla altandörrar.

1.  Kontrollera att altandörren / fönstret 
är helt stängt.

2.   Tag ett lock och placera den i spåret 
på låset.

OBS! Kontrollera att avståndet mellan 
locket och låsets topp / botten är 35 mm

3. Skjut på locket tills det ligger an mot 
karmen. 

4.  Gör ett märke med en blyertspenna på 
karmen där locket ligger an.

Fortsätter på nästa sida.

35 mm



OBS! Märket skall vara 35 mm från 
låsets topp / botten.

5. Öppna altandörren / fönstret. 

OBS! Gå vidare till steg 4.7 om avstån-
det mellan låset och karmen är större 
än 30 mm.

6.  Borra ett hål med 10 mm diam.  
i märkningen (djup 20 mm) om  
avståndet mellan låset och karmen  
är mindre än 30 mm. 

7.  Magnethållaren placeras på karmen 
bredvid stället där märkningen gjordes.

8.  Tryck in magneten i hålet eller mag-
nethållaren.

Gå till steg 6. 

Steg 5: Montering av magnet 
på dubbla altandörrar

1. Stäng altandörren. 

2.  Tag ett lock och placera den i spåret 
på låset.

OBS! Det skall vara 35 mm från låsets 
topp / botten.

3.  Magnethållaren placeras på altan-
dörren mitt emot låset.

4.  Skjut på locket tills det ligger an mot 
magnethållaren.

5.  Justera magnethållaren så att hörnet 
på locket ligger an mot hålet i magnet-
hållaren och alltid så nära hålcentrum 
som möjligt.

6.  Montera magnethållaren med de två 
skruvarna så nära låset som möjligt. 
Avståndet får inte överstiga 30 mm.

7.  Tryck in magneten i hålet  
i magnethållaren.

Steg 6: Kontroll av magnet- 
funktionen

1.  Kontrollera att altandörren / fönstret 
är helt stängt. 

OBS! Håll fast batterierna när remsan 
tas bort, så att de inte faller ut.

2.  Ta bort den lilla plastremsan (dra bort 
den) för att aktivera batterierna.

3.  Lysdioden  ska blinka grönt, vilket 
indikerar att altandörren / fönstret är 
stängt och magneten är registrerad.

4.  Öppna altandörren / fönstret sakta 
tills lysdioden  blinkar rött

5.  Stäng altandörren / fönstret igen och 
kontrollera att lysdioden  blinkar 
grönt igen.

Steg 7: Mekaniskt test av låset

1.  Tryck på Esc-knappen för att låsa 
låset. Tryck på Esc-knappen igen för 
att låsa upp låset.

2.  Öppna altandörren / fönstret och 
stäng igen. 

3.  Upprepa steg 7.1. 

OBS! Upprepa steg 7 ca 5 gånger för 
att säkerställa att låset är korrekt in-
stallerat och att mekaniken fungerar.

Låset är nu installerat och du kan gå vidare 
till installation- och bruksanvisning för 
fjärrkontrollen. Här kan du också läsa om 
hur du registrerar fjärrkontroll och lås.

Batteribyte 

1. Dra av locket.
2. Byt de 2 AA-batterierna.
 
I installations- och bruksanvisningen för 
fjärrkontrollen, steg 6, kan du läsa om 
när du ska byta batterier. 

Har du problem med installationen  
kan du få hjälp på vår webbplats  
www.somfy.se

OBS! Det finns en dekal i varje Secuyou-
paket som kan sättas på utsidan av 
altandörren / fönstret. 

Installationsguide för lås  
till fönster och terrassdörrar

Märke

35 mm

35 mm
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