Tilføj og fjern selv nøgler
Ingen kabling
Enkel montering

CLIQ Solo

Enkel og fleksibel sikkerhed – som du selv kan opdatere

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

”Hvis jeg selv eller en af mine medarbejdere mister en nøgle, behøver
vi ikke længere bruge en masse tid og penge på nye låse. Jeg fjerner
bare nøglen i anlægget – uden at det koster mig en krone!”

CLIQ Solo – Enkel og
fleksibel sikkerhed

CLIQ Solo giver samme høje sikkerhed som de
avancerede elektroniske låsesystemer, men er samtidig
så nemt at bruge, at du selv kan styre sikkerheden. Du
kan selv tilføje og fjerne nøgler i anlægget samt give forskellig adgang til forskellige brugere.

Enkel og fleksibel sikkerhed

CLIQ Solo er en ny, elektronisk låsecylinder, som giver
både høj sikkerhed og maksimal fleksibilitet for privatpersoner og mindre virksomheder.

Når du får en ny medarbejder, aktiverer du blot en nøgle
til vedkommende, og hvis en medarbejder mister sin
nøgle, kan du med det samme fjerne den i anlægget –
det er nemt, hurtigt og koster ingenting!

Fleksibel sikring af virksomheden

Skræddersy dine egne låse

Med CLIQ Solo kan mindre virksomheder kombinere
maksimal sikkerhed med stor fleksibilitet.

Med CLIQ Solo sammensætter du dit eget låseanlæg
med alle de døre i virksomheden, der er relevante – lige

fra hoveddør, bagdør og kontordør til skab, postkasse
osv. CLIQ Solo passer dog bedst til anlæg med op til 5
cylindre og op til 10 nøgler. Er din virksomheds behov
større end dette, anbefaler vi CLIQ Solos ”storebror”
CLIQ dp. Læs mere om CLIQ dp på www.ruko.dk/cliq

Elektronisk sikring af boligen

Med CLIQ Solo kan du som boligejer få en af markedets
sikreste låse, som samtidig er meget fleksibel. CLIQ
Solo er så enkel at anvende, at du selv kan opdatere og
ændre låsene. Du aktiverer blot det antal nøgler, som
familien skal bruge. Og bliver en nøgle væk, kan du med
det samme fjerne den i anlægget, så den ikke længere
giver adgang til boligen.

”I en virksomhed kan udskiftning af medarbejdere godt
være et sikkerhedsmæssigt mareridt. Men med Ruko Solo
kan jeg selv aktivere nye nøgler, samtidig med at jeg kan
være sikker på, at vi kun har de nøgler i omløb, som vi
skal bruge.”

Høj sikkerhed

Det eneste, du skal bruge, er programmeringsnøglen
og de brugernøgler, du vil give eller fratage adgang.
Herefter kan du nemt og hurtigt programmere
brugernøglerne direkte i de enkelte cylindre.

Brugernøglerne kan kun aktiveres og fjernes med brug
af programmeringsnøglen, og det er kun muligt at
anskaffe flere nøgler og cylindre, hvis man opgiver det
unikke serienummer, som findes på programmerings
nøglen. Derfor er det vigtigt at passe godt på denne
nøgle og opbevare den et sikkert sted.

Hvis en nøgle er blevet væk, kan du hurtigt fjerne den –
helt uden omkostninger. Se Quick guiden bagerst.

Teknisk byder CLIQ Solo også på høj sikkerhed, der
forhindrer misbrug under brug og programmering
af låsene.

Så enkelt er det

Med CLIQ Solo kan du programmere præcist det antal
nøgler, husstanden eller virksomheden har behov for.

Tydeligt adgangssignal

Den enkelte nøgle angiver tydeligt, om den har
adgang til den aktuelle dør i CLIQ Solo anlægget.
Lyser nøglen grønt og giver et kort bip, er der adgang,
mens rødt lys sammen med et kort bip viser, at
nøglen ikke har adgang.

”Det er jo dejligt, når ens børn bliver store nok til selv at kunne gå hjem
fra skolen. Og med CLIQ Solo behøver jeg ikke være nervøs for, at en af
børnene taber sin nøgle – jeg kan nemlig selv styre sikkerheden!”

Selv udskiftning af batteriet er simpelt

I CLIQ Solo nøglerne sidder et standardbatteri
(CR 2025), som kan købes i mange supermarkeder.
Det kræver ikke specielt værktøj at skifte batteriet –
og nøglen siger selv til, når den trænger til nyt batteri.
Der er ikke batteri i låsecylinderen.

CLIQ Solo kan udvides

Har du brug for flere nøgler eller cylindre skal de bestil
les gennem din forhandler. Til bestilling skal du oplyse
serienummeret, som er trykt på programmeringsnøglen.
Ruko anbefaler at et CLIQ Solo anlæg ikke er større end
5 cylindre og 10 nøgler.

Sådan virker CLIQ Solo

Der skal ikke bruges specialværktøj til montagen –
blot en almindelig skruetrækker.

CLIQ Solo eksempler:

Se mulighederne på hvordan du kan anvende
CLIQ Solo på www.ruko.dk/cliqsolo

CLIQ Solo er en elektronisk låsecylinder, hvor både en
mekanisk kode (nøglens takker) og en elektronisk kode
(lagret i nøglen) skal genkendes, før nøglen kan åbne
låsen. CLIQ Solo kræver således ikke computer og du kan
selv fjerne en nøgles tilladelse til at låse op.

Brugernøgler

Kombinér cylindre efter behov:

CLIQ Solo anlægget kan kombinere flere låsecylindre
– både CLIQ Solo (med elektronik) og Solo (uden elek
tronik). CLIQ Solo anbefales til alle yderdøre, men på
mindre vigtige steder som f.eks. skabe og postkasser
kan du med fordel vælge den mindre avancerede Solo
låsecylinder. Begge typer cylindre passer til din CLIQ
Solo nøgle.

Nøgler til brugere af CLIQ Solo.
Dog har Solo cylinderen ikke indbygget elektronik, så
nøgler kan ikke fratages adgang.

CLIQ Solo

Programmeringsnøgle

Programmeringsnøglen bruges til at tilføje
eller fjerne alle nøgler i CLIQ Solo låsecylindre.
Programmeringsnøglen skal også bruges ved
bestilling af nye nøgler og låsecylindre.

Solo

Sådan monterer du CLIQ Solo:

CLIQ Solo låsecylindre er lige til at skifte ud fra den
nuværende låsecylinder. Der anvendes ingen kabler,
da al elektronik er inde i låsecylinder og nøgler.
CLIQ Solo låsecylindre kan monteres på alle typer
låse, der er forsynet med en Ruko låsecylinder.

Quick guide

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Programmeringsnøglen
isættes det anførte antal
gange. Afvent bip.

Brugernøglen isættes én
gang. Afvent bip.

Programmeringsnøglen
isættes én gang.
Afvent bip.

Du vil

Tilføje nøgler

Fjerne 1 nøgle

Fjerne alle nøgler

= Kort bip
= Langt bip
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Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design
produceret og markedsført med respekt for menneske
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i
Ruko’s store produktsortiment.
Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller kontakt
os via telefon eller e-mail.

8289/05.08/3000

Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende
leverandør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne
position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sikrings
markedet med et bredt sortiment af produkter og
serviceydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af
boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

