
CLIQ Solo 
Brugsanvisning



Kom godt i gang
Tillykke med det nye intelligente låsesystem – CLIQ Solo, der kombinerer det bedste 
inden for mekanik og elektronik. For at få optimalt udbytte af systemets sikkerhed, 
 fleksibilitet og brugervenlighed kan du med fordel læse denne vejledning.

Vejledningen beskriver hvordan CLIQ Solo anvendes og hvorledes nye brugernøgler og 
cylindre aktiveres. Vi giver også gode råd til vedligeholdelse af CLIQ Solo.

Du kan udvide CLIQ Solo med flere låsecylindre - enten CLIQ Solo (med elektronik) 
eller Solo (uden elektronik). CLIQ Solo anbefales til alle yderdøre, men på mindre 
vigtige steder som. f.eks. postkassen kan du få en Solo cylinder som passer til din CLIQ 
Solo nøgle. Solo har ikke indbygget elektronik, så nøgler kan ikke fratages adgang med 
det samme. Du kan også få flere nøgler til CLIQ Solo. Kontakt din forhandler når du skal 
bruge låsecylindre eller nøgler.

Vi håber du får en god CLIQ Solo start. Du kan læse den seneste version af denne 
vejledning og mere om CLIQ Solo her: ruko.dk/CLIQ Solo

Ruko A/S



CLIQ Solo

Cylinder

Har du brug for flere nøgler eller cylindre skal de bestilles 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.

Programmeringsnøgle
Med hvidt dæksel

Brugernøgle



Brugsvejledning CLIQ Solo
A: Sådan føjes en brugernøgle til cylinderen:

Isæt programmeringsnøglen én gang. Vent til der lyder to korte bip og tag 1. 
 programmeringsnøglen ud igen. 
Denne handling annulleres hvis programmeringsnøglen sættes i en anden cylinder eller hvis 
den tilladte handlingstid på ca. to minutter overskrides.
Isæt den/de brugernøgler du ønsker at føje til cylinderen og tag den ud igen. Brugernøglen 2. 
afgiver tre korte bip.
Isæt programmeringsnøglen igen. Vent til der lyder et kort bip og to lange bip.  3. 
Tag programmeringsnøglen ud af cylinderen.

Nu kan brugernøglen åbne cylinderen.

B: Sådan fjernes en brugernøgle fra cylinderen:
Isæt programmeringsnøglen to gange. 1. 
 Første gang: Vent til der lyder to korte bip 
 Anden gang: Vent til der lyder tre korte bip 
Tag programmeringsnøglen ud igen. 
Denne handling annulleres hvis programmeringsnøglen sættes i en anden cylinder eller hvis 
den tilladte handlingstid på ca. to minutter overskrides.
Isæt brugernøglen som skal fjernes fra cylinderen. Brugernøglen afgiver et kort bip. 2. 
Isæt programmeringsnøglen igen. Vent til der lyder et kort bip og to lange bip.3. 



C: Sådan fjernes en bortkommet brugernøgle fra cylinderen:
Isæt programmeringsnøglen fire gange. Denne handling fjerner alle nøgler fra cylinderen. 1. 
Der skal være en pause på ca. 1 sekund mellem hver indføring. 
 Første gang: Vent til der lyder to korte bip. 
 Anden gang: Vent til der lyder tre korte bip. 
 Tredje gang: Vent til der lyder fire korte bip 
 Fjerde gang: Vent til der lyder et kort og to lange bip. 
Nu er samtlige brugernøgler fjernet fra cylinderen.

Gå til punkt A.

Bemærk
Drej først brugernøglen når den er holdt op med at blinke. Hvis du fejlprogrammerer  
undervejs, må du vente to minutter før du kan begynde forfra.

Signaler fra brugernøglen

1 bib – og grønt lys i nøglen  :  nøglen er godkendt
3 korte bib --- og rødt lys i nøglen  :  nøglen er ikke godkendt
3 bib – – – og grønt lys i nøglen  :  nøglen er godkendt men batteriet skal udskiftes

isæt nøgle drej nøglenvent 1 sekund



Vedligeholdelse
Brugernøgler og programmeringsnøgle
CLIQ Solo benytter et standard lithiumbatteri (CR2025), som bør udskiftes ca. 
hvert andet år. 

Cylindre
Cylindre er smurt fra fabrikken. For at forebygge funktionssvigt bør cylinderen 
smøres mindst 2 gange årligt med Ruko låsespray. Der må aldrig anvendes 
giftholdige smøremidler samt grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

Opbevaring
Det er vigtigt at du opbevarer programmeringsnøglen sikkerhedsmæssigt 
 forsvarligt. Med den har du tilladelse til at tilføje eller fjerne nøgler og til at 
 bestille flere nøgler og cylindre.



Udskiftning af batteri i nøglen
Løsn den lille stjerneskrue

Vend nøglen Skub plastdækslet ud mod 
nøglespidsen og fjern dette.

Tag det gamle batteri ud, 
og ilæg det nye med + 
(plus) siden opad.

Sæt plastdæksel på plads, tjek at 
dette er fæstnet korrekt.

Vend nøglen og fastgør skruen Fastgør den lille metalplade

Hold nøglen med   
kontaktskinnen opad
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Fjern den lille metalplade med CLIQ logo, 
ved at stikke en lille skruetrækker ind 
under den. Drej/vip forsigtigt med skrue-

trækkeren. Det er meget 
vigtigt at få fat i plast-

dækslet og ikke kun 
metal pladen, 
da metalpladen 
ellers vil blive 
ødelagt.
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Trin 2 Trin 3Trin 1
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


