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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

Tack för att du valde Phoniro Lock Assist. Ta en kort stund för
att läsa bruksanvisningen så kommer du kunna dra full nytta
av den nya automatikupplåsningen.

INTRODUKTION

Phoniro Lock Assist finns i tre varianter.

Lock Assist
– fjärrkontroll-lås inklusive fjärrkontroll.

Lock Assist DOC Complete
– fjärrkontroll-lås med styrning av dörrautomat. En-kanals-
fjärrkontroll ingår.

Lock Assist DOC multi
– fjärrkontroll-lås med styrning av dörrautomatik. Kan styras
av valfri elektronisk utrustning, t ex porttelefoner,
Gewa/Abilias fjärrkontroller etc.

ARBETSGÅNG

Phoniros låsenheter är mycket enkla att installera.
Arbetsgången är i tre steg.

1. Montera enheter
Montera låsenhet (se följande sidor), eventuell DOC-enhet,
dörrautomatik och/eller annan elektronisk styrutrustning.

2. Referenskör låsenhet (Fig A)
Referenskör låsenheten så att den vet vilket läge som är låst
och olåst, om den är regellås eller fallås.
Koppla ur och in batteriet. Tryck inom 2 sekunder in
knappen på låset. Håll den inne och släpp den
a) i första raden av pip för regellås (Fig B, bild B/C) eller
b) efter pipen för fallås (Fig B, bild A)
Om du väljer regellås kommer låset att köra till de olika änd-
lägena.När låset nått låst läge och tänder röd lampa skall du
trycka på knappen. Låset noterar då i vilket läge det är låst.
Därefter kör motorn låset fram och tillbaka en gång.
När låsenheten stannat efter referenskörningen - dra vredet
fram och åter för att frikoppla motorn.

3. Testkör
Phoniros enheter är färdig-parade vid leverans. Allt du behö-
ver göra är att testköra och kontrollera funktionen. Vill du att 
användaren själv skall bestämma hur länge dörrautomaten 
håller dörren öppen behöver du ställa DOC-enhet i Växlande 
läge. Avsluta med att notera serienummer på låsenheten och 
ev dörrautomaten.

Utbilda användaren. Klart!

TERMINOLOGI
  
Låshus 
• Den del av låset som sitter inne i dörren. På låshuset
 monteras trycke, cylinder m.m.

Vredmedbringare
• Vredets manövreringsarm till låshuset, (Fig. A) sidan 3.

Regel
• Rak låskolv. Det rörliga stycke som låser dörren i karmen. 
 Hanteras med nyckel och vred.

Hakregel 
• Låskolv som hakar i karmen.

Slutbleck
• Håller kolven på plats i karmen.

Stolpe
• Låshusets synliga del i dörren. Håller låset på plats i dörr-
 bladet

Vred
• Handgrepp för öppning av lås.

Låstyper
• Om du behöver tala med support är det bra om du vet vilken
 typ av lås du har på din dörr. Bilderna (Fig. A) hjälper dig be- 
 skriva ditt lås.

FIG B

SNÄPPLÅS
/FALLÅS

EX. ”Jag har ett lås som B & 1”

VREDTYP PÅ DÖRRENS INSIDA

REGELLÅS HAKREGEL ANNAT

A B C D

1 2 3 4

INTRODUKTION & TERMINOLOGI

FIG A REFERENSKÖRNING AV LÅSENHET

KNAPP:

PIP:

TIDSAXEL

Håll knappen inne när batteriet sätts in och släpp vid rätt tidpunkt.

Släpp knappen här för
Regellås

Släpp knappen här för
Fallås

Släpp knappen här för
att nollställa låset

TYST TYST
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

Vid leverans av Phoniro Lock Assist levereras ett material-
paket för montering.

PHONIRO LOCK ASSIST

Phoniro Lock Assist levereras i sitt grundutförande med
följande material för montering på ytterdörren. (Fig. B)

• Fästfläns

• Batteripack

• Vredmedbringare/cylindervredpinne 83 mm

• Bricka vredmedbringare

• Vredskruv med midjor M5x90

• Fjärrkontroll (ej DOC multi)

• DOC-enhet (endast i DOC-varianter)

VERKTYG

För att montera Phoniro Lock Assist rekommenderas en 
stjärnskruvmejsel av storlek PZ2. En 2 mm-insex-mejsel skall 
användas för att skruva fast Phoniro Lock Asssit på dörren. 
Om längre vredskruvar eller vredmedbringare behövs 
rekommenderas en avbitare för att kunna knipsa till rätt längd.

1 st insexmejsel 2 mm

1 st stjärnskruvmejsel PZ2

1 st avbitare                                 

FIG B

VERKTYG & MATERIAL

DOC BOX

Fästfläns

Vredmedbringare

Bricka vredmedbringare

Fjärrkontroll

(ej i  DOC-multi)

Vredskruv med midjor

Sladdbatteri
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

30 - 45 mm

MONTERING

Nedmontering av befintligt vred och eventuellt byte av
vredmedbringare.
OBS! Låskistans vred måste kunna påverka tryckesfallet.
I annat fall får man plugga tryckesfallet eller byta låskista.

1. Låshuset skall smörjas i samband med installation.

2.  Skruva ur vredskruvarna och ta bort vredet på insidan
 av dörren. (Fig. 1) Verktyg: skruvmejsel

3.  Om vredmedbringaren är kortare än 30-45 mm från
 dörren (Fig. 2), behöver den bytas. (Den del av vredmed 
 bringaren som befinner sig nere i hålet räknas ej med i  
 detta mått) Använd i så fall den bifogade vredmed-
 bringaren och klipp den i rätt längd.

FIG 2

MONTERING

FIG 1
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

Montering av fästfläns

4.  Fästflänsen skall monteras med befintliga vredskruvar  
 om dessa inte är för långa/korta. OBS! Knipsa ej av be- 
 fintliga vredskruvar. Är befintliga vredskruvarna för långa/ 
 korta använd de extra bifogade vredskruvarna. Dessa  
 knipsas till rätt längd.

5.  Sätt nu fast fästflänsen (Fig. 3) Dra åt skruvarna ordentligt
 men inte för hårt. Vredmedbringaren skall vara lätt att
 hantera och får inte gå trögt.

Montering av motorvredet

6.  Notera låsets serienummer (SN), som står på baksidan av
 motorvredet. (Fig 4)

SN ..............................................................................................................................................

7.  Skruva ur de tre fästskruvarna på låsets sidor så att de  
 inte sticker ut på insidan av ringen. (Fig 7)
 Verktyg: insexmejsel

FIG 3

MONTERING

Phoniro AB
PhoniroLock - XXXX
SN: XXXXXXXXX
BT:XXXXXXXXXXXX

FIG 4
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

8.  För därefter på låset på vredmedbringaren, lirka med  
 enhetens vred så att vredmedbringaren kommer in i  
 vredet (Fig. 5). Rotera låsenheten så att den kommer  
 över fästflänsen och intill dörren.

9.  Alternativ montering, om t.ex. en ringklocka sitter i
 vägen för Phoniro Lock kan låsenheten monteras våg- 
 rätt. (Fig.6).

10.  Skruva de tre fästskruvarna tills låsenheten sitter
 ordentligt (Fig. 7). Kontrollera att det går lätt att låsa och  
 låsa upp med vredet. Verktyg: insexmejsel.

Stabilisering på ojämn ytterdörr

11. Om låset på grund av ytterdörrens ojämnheter inte sitter
 fast tillfredställande kan en mycket liten fästspik spikas
 fast i dörren. Spiken spikas i hålet upptill på insidan i
 låsenhetens bottenplatta. Detta är normalt sett inte nöd-
 vändigt.

OBS! Låsenheten får ej förflyttas vid spikning på grund av att
låset då kan hamna i fel position i förhållande till vredmed-
bringaren i dörren.

FIG 5

MONTERING

FIG 6

FIG 7
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden ISÄTTNING AV SLADDBATTERI & ANSUTNING AV DOC ENHETEN

ISÄTTNING AV SLADDBATTERI

12. (A) Koppla ihop batteriet med låsenheten (Fig. 8)

13. (B) Placera det sammankopplade batteriet i  låsenheten 
 (Fig. 9). Sätt på batteriluckan.

FÖRVARING AV BEFINTLIGT LÅS

Placera överblivna delar och detaljerna från det befintliga 
dörrlåset i kartongen som Lock Assist levererades i. Detta 
gör det möjligt att återställa dörren i ursprungligt skick vid 
nedmontering av Lock Assist. Rekommenderad placering 
av kartongen är hatthyllan eller garderob i hallen om sådan 
finns.

A

B

FIG 8

FIG 9

ANSLUTNING AV DOC-ENHET TILL
DÖRRAUTOMATIK

DOC-enheten kopplas till dörratutomatiken enligt illustra-
tionen nedan. Strömförsörjningen till DOC-enheten hämtas 
vanligtvis från dörrautomaten, (9-24 DC).

ÖPPET-TID FÖR DÖRRAUTOMAT
När låsenheten har låst upp låset aktiverar DOC-enheten dör-
rautomaten på pin 6-8. 

Det finns två möjligheter för att välja öppet-tid för dörrauto-
maten. Antingen väljer man dörrautomatens egen timer eller 
DOC-enhetens Växlande läge som gör att användaren själv 
kan styra när dörren skall stängas.

STANDARDLÄGE
I standardläget aktiverar DOC-enheten dörrautomaten med 
en puls, 1 sekund, på pin 6-8. Därefter bestämmer dörrauto-
matens egen timer hur länge öppning skall vara. 

LED2 visar att DOC står i Standardläge genom att blinka grönt 
en gång i sekunden.

VÄXLANDE LÄGE
Växlande läge betyder att man inte behöver använda dör-
rautomatens timer. Första trycket på Öppna låser upp och 
aktiverar dörrautomaten, pin 6-8. Dörrautomaten fortsätter 
vara öppen tills man trycker en andra gång på Öppna. (Om 
en DOC Complete används kommer låsmotorn först göra en 
upplåsning och därefter släppa dörrautomaten.) 

LED2 visar att DOC står i Växlande läge genom att blinka 
orange en gång sekunden.

INSTÄLLNING AV VÄXLANDE LÄGE / STANDARDLÄGE
Du bestämmer om du vill ha Växlande läge eller Standarläge 
genom att
1. Stänga av strömmen till DOC
2. Hålla inne båda knapparna i DOC
3. Slå på strömmen igen, släpp därefter upp knapparna.
4. LED2 börjar blinka RÖTT och GRÖNT växlande.
5. Tryck på knappen (K1) bredvid LED2 när den lyser
RÖTT – för Växlande läge
GRÖNT – för Standardläge
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden ANSUTNING AV DOC ENHETEN

+ GND

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Inkommande 9-24 VDC.

2 GND

3 Opto in 1, 9-24 VDC, insignal för upplåsning.

4 Opto in 2, 9-24 VDC, insignal för låsning.

5 Opto GND. Referensnivå för insignaler.

6 Relä Common. Gemensam för reläsignaler nedan.

7 Relä NC. Öppnande signal när låset blir upplåst.

8 Relä NO. Slutande signal här när låset blir upplåst.

DOC MULTI

+ GND

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Inkommande 9-24 VDC.

Oaktiverat läge

2 GND

3 Används ej.

4 Används ej.

5 Används ej.

6 Relä Common. Gemensam för reläsignaler nedan.

7 Relä NC. Öppnande signal när låset blir upplåst.

8 Relä NO. Slutande signal här när låset blir upplåst.

DOC COMPLETE

Oaktiverat läge
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

ANSLUTNING AV DOC-ENHET FÖR
AUTOMATLÅSNING

DOC-enheten kopplas till dörrautomatiken enligt illustrationen 
nedan. Strömförsörjningen till DOC-enheten hämtas vanligtvis 
från dörrautomaten (9-24 VDC)

+ GND

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Inkommande 9-24 VDC

2 GND

3 Opto in 1, 9-24 VDC, insignal för upplåsning

4 Opto in 2, 9-24 VDC, insignal för låsning

5 Opto GND. Referensnivå för insignaler

6 Relä Common. Common för reläsignaler nedan

7 Relä NC. Öppnande signal när låset blir upplåst

8 Relä NO. Slutande signal här när låset blir upplåst

Magnetsensor för 
låsning

Lås upp-
sigal

Slutning när lås är 
upplåst

DOC MULTI MED AUTOMATLÅSNING

Oaktiverat läge

ANSUTNING AV DOC ENHETEN
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

Lås upp och öppna/stäng

Slutning till
dörrautomatik

Ev. magnetkontakt
för automatisk
låsning

1 2 3 4 5 6 7 8

+ -

Duocom Doc Multi

OBS!
Strömförsöjningen till enheterna
är inte illustrerad.

1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

Inspelning av

Plint

fraser
Dörrkod

Max be-
lastning
0,3 A

INKOPPLINGSFÖRSLAG DUOCOM (GEWA/Abilia)

INKOPPLINGSFÖRSLAG DUOCOM (GEWA)



PHONIRO ACCESS AB • Rörkullsvägen 4  | 302 41  Halmstad  |  Vxl 050-159 05 00 | info@phoniroaccess.se | www.phoniroaccess.se 

12

PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden INKOPPLINGSFÖRSLAG IR-2ML (GEWA)

1 2 3 1 2 1 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Vi
t

G
ul

G
rö

n

Rö
d/

br
un

Rö
d/

br
un

Vi
t

G
rö

n
G

ul

Detektor

1 2 3 4

Re 2

3

Re 1

Lås

Lås upp och öppna/stäng
Slutning till
dörrautomatik

1 2 3 4 5 6 7 8

+ -

IR2-ML DOC MULTI

OBS!
Strömförsöjningen till enheterna
är inte illustrerad.

Ev. magnetkontakt
för automatisk
låsning

INKOPPLINGSFÖRSLAG IR-2ML (GEWA/Abilia)
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden KONTROLL EFTER MONTERING AV PHONIRO LOCK ASSIST

Efter referenskörning – dra tillbaka vredet så motorn släpper och vredet frikopplas.

Gör en upplåsning med fjärrkontrollen.

Gör en låsning med fjärrkontrollen.

Ställ in önskade öppningstider i automaten eller välj Växlande läge i DOC-enheten.

Sluttesta genom att öppna, vänta tills stängning och därefter lås med fjärrkontroll.

Utbilda användare

Anteckna datum för servicebesök om ett år: ............................................................................................
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden PARA ENHETER

PARA ENHETER
Enheterna levereras färdig-parade och du behöver normalt 
sett inte para dem. Parning kallas den process då låsenhet, 
eventuell DOC-enhet och fjärrkontroll kopplas samman och 
utbyter information som behövs för att de skall kunna kom-
municera med varandra krypterat. Parning behöver bara 
göras en gång och därefter kommer enheterna ihåg alla 
nödvändiga uppgifter. Parningen utförs genom att sätta en-
heterna i parningsläge samtidigt. Enheterna kommer automa-
tiskt att hitta varandra och avsluta parningsproceduren. Normalt 
hittar de varandra inom 30 sekunder. Tänk på att det går bara 
att para två enheter samtidigt. Enheterna kan paras om hur 
många gånger som helst. Man löser upp en parning genom 
att radera parningen på minst en av enheterna. 

ARBETSGÅNG FÖR ATT PARA ENHETER 

Lock Assist

1. Sätt låskontrollen i Rött parningsläge. 
 Se SÄTTA LÅS I PARNINGSLÄGE.
2. Sätt fjärrkontrollen i parningsläge genom att hålla inne  
 båda knapparna i minst 3 sekunder och därefter släppa  
 dem.
3. Vänta tills låskontrollen slutat blinka. Parningen är klar.

Lock Assist DOC Multi

1. Sätt låskontrollen i Rött parningsläge. 
 Se SÄTTA LÅS I PARNINGSLÄGE.
2. Sätt DOC-enheten i parningsläge genom att trycka och  
 hålla inne K1 och K2 i minst 3 sekunder och därefter  
 släppa dem.
3. Vänta tills låskontrollen slutat blinka. Parningen är klar.

Lock Assist DOC Complete

1. Sätt låskontrollen i Rött parningsläge. 
 Se SÄTTA LÅS I PARNINGSLÄGE.
2. Sätt fjärrkontrollen i parningsläge genom att hålla inne  
 båda knapparna i minst 3 sekunder och därefter släppa  
 dem.
3. Vänta tills låskontrollen slutat blinka.
4. Sätt DOC-enheten i parningsläge genom att trycka och  
 hålla inne båda knapparna i minst 3 sekunder och däref- 
 ter släppa dem.
5. Sätt fjärrkontrollen i parningsläge, denna gång genom
 att hålla inne båda knapparna i minst 3 sekunder
 OCH därefter trycka kort på Grön knapp inom 
 2 sekunder. 

K1 LED 2

LED 1

1 2 3 4 5 6 7 8

K1

+ -

DOC 
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PHONIRO ACCESS - Säkra tillträden

 Tryck vid grönt ljus – Grönt parningsläge
	 Använd	detta	parningsläge	om	du	vill	lägga	till	fler
 styrenheter, ex om du vill att ytterligare en knappsats
 eller fjärrkontroll skall kunna styra denna låskontroll.  
 Parnings läge indikeras genom att den gröna lysdioden
 blinkar med hög frekvens. Finns det redan styrenheter
 parade med låskontrollen kommer detta att indikeras
 med röd lysdiod (ett blink för varje parad enhet) ungefär
 var tionde sekund. Man kan alltså kontrollera hur många  
 enheter låskontrollen är parad med genom att aktivera  
 parningsläge. Parningsläge avbryts automatiskt om en  
 parning med en annan enhet sker eller efter ca 90 sek 
 under om ingen parning har skett. Det går även att av 
 bryta parningsläget genom att trycka på knappen.

Sätta motorvred i rött parningsläge

KNAPP:

INDIKERING

TIDSAXEL

Håll in knappen Släpp knappen Tryck en gång Tryck en gång Tryck på rött

Sätta motorvred i grönt parningsläge

KNAPP:

INDIKERING

TIDSAXEL

Håll in knappen Släpp knappen Tryck en gång Tryck en gång Tryck på grött

SÄTTA MOTORVRED I PARNINGSLÄGE & AVAKTIVERA FÖRLORAD FJÄRRKONTROLL

SÄTTA MOTORVRED I RÖTT PARNINGSLÄGE

SÄTTA MOTORVRED I GRÖNT PARNINGSLÄGE

SÄTTA MOTORVRED I PARNINGSLÄGE
Ett motorvred kan paras med  olika styrenheter t ex knappsats, fjärrkontroll, DOC-enhet, eller centralenhet.
Först sätter man låskontrollen i menyläge och därefter väljer man vilket kommando man vill utföra.
Det finns två olika kommandon:

AVAKTIVERA FÖRLORAD FJÄRRKONTROLL
Sätt låset i Rött parningsläge. Samtliga tidigare styrenheter avaktiveras automatiskt. Para in en ny styrenhet eller fjärr.
Se ARBETSGÅNG FÖR ATT PARA ENHETER.

        RÖTT PARNINGSLÄGE
Håll inne knappen tills den lyser grönt, släpp då knappen. Tryck en gång när lampan lyser grönt (du har ca 3 sekunder på dig) 
Tryck igen när lampan åter lyser grönt (du har ca 3 sekunder på dig) Lampan lyser växelvis rött och grönt. Tryck när lampan lyser 
rött.

        GRÖNT PARNINGSLÄGE
Håll inne knappen tills den lyser grönt, släpp då knappen. Tryck en gång när lampan lyser grönt (du har ca 3 sekunder på dig) 
Tryck igen när lampan åter lyser grönt (du har ca 3 sekunder på dig) Lampan lyser växelvis rött och grönt. Tryck när lampan lyser 
grönt.

 Tryck vid rött ljus – Rött parningsläge
 Använd detta när du parar låskontrollen med den  
 första styrenheten, ex knappsats eller fjärrkontroll.
 Detta kommando raderar samtliga tidigare parade
 enheter från låskontrollen vilket innebär att inga gamla  
 styrenheter kommer att kunna låsa upp låskontrollen  
 längre. Efter det kommer låskontrollen att ställa sig
 i  parningsläge. Parningsläge indikeras genom att den  
 gröna lysdioden  blinkar med hög frekvens. Parningsläge
 avbryts automatiskt om en parning med en annan enhet  
 sker eller efter ca 90 sekunder om ingen parning har
 skett. Det går även att avbryta parningsläget genom att 
 trycka på knappen.
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FELSÖKNING

Låskontrollen går långsamt
•  Dags att byta batteri. Ring 050-159 05 00 för att beställa  
 ett nytt eller maila order@phoniroaccess.se.

Låset går på fel håll.
•  Gör en referenskörning. Se sid. 3.

Låskontrollen går inte alls 
•  Batteriet är slut. Ring 050-159 05 00 eller maila
 order@phoniro.se för att beställa ett nytt.

Fjärrkontrollen fungerar inte   
•  Första gången du använder fjärrkontrollen behöver fjärr  
 och lås utbyta information. Tryck flera gånger på lås upp.  
 Inom 10 sek. är informationsutbytet klart och låskontrollen  
 börjar arbeta.

•  Byt batteri i fjärrkontrollen och testa.

•  Följ anvisningen para ihop fjärrkontroll med lås och  
 DOC-enhet.

SUPPORT

Ring support 050-159 05 00 om inget av ovanstående
fungerar. Var beredd på att uppge låsets serienummer.

GARANTI

Denna produkt levereras med 1 års garanti från inköpsda-
gen. Under den tiden är alla reparationer eller utbyten (vår 
bedömning) kostnadsfria. Skulle du få problem med din 
produkt rekommenderar vi att du noggrant läser bruksan-
visningen. Vid reklamation av fungerande produkt utgår 
debitering av felsökningskostnad. Kvarstår felet efter du kon-
trollerat anvisningarna i bruksanvisningen bör du ringa vår 
support på telefon 050-159 05 00. Var beredd på att uppge 
produktens artikelnummer och ev serienummer för supporten. 
Om du behöver lämna tillbaka produkten till inköpsstället 
måste du bifoga ett returnummer från supporten, skriftlig 
felbeskrivning och ditt garantibevis.

Garantin täcker inte olyckor, felaktigt handhavande, åverkan 
eller skador uppkomna av ovarsamhet, ingrepp i apparaten 
eller batterier. Produkten får inte modifieras eller öppnas av 
någon som inte är auktoriserad Phoniro-representant. Denna 
garanti av Phoniro Access AB begränsar inte på något sätt 
dina lagliga rättigheter.

VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DITT GARANTIBEVIS 
OCH MÅSTE SPARAS OCH UPPVISAS I HÄNDELSE AV RE-
KLAMATION BASERAD PÅ GARANTI.

Phoniro Access AB förbehåller sig rätten att modifiera pro-
dukten, dess specifikationer och relaterad utrustning i linje 
med sin policy för löpande produktförbättringar.

CE

Denna produkt uppfyller väsentliga krav och 
övriga relevanta bestämmelser i direktiv 
1999/5/EU (R&TTE) och 2002/95/EC (ROHS).

ÅTERVINNING

Symbolen som visas här och på produk-
ten betyder att produkten klassas som 
elektronisk utrustning och inte får kastas 
bland hushållsavfallet. WEEE-direkti-
vet (2002/96/EC) har kommit till för att 
återvinna produkter på bästa sätt för att 
minska miljöpåverkan, ta hand om skad-
liga substanser och minimera avfall. Om 
du vill kassera din låskontroll lämnar du 
den till din lokala återvinningsstation.

Lock Assist
Art. nr. Artikel
50100 Lock Assist, fjärrkontroll-lås inkl fjärr
50120 DOC complete inkl fjärr
50110 DOC Multi för valfri styrning

Lock Assist A2000-varianter
50130 Lock Assist, fjärrkontroll-lås för
 A2000 inkl fjärr
50150 DOC complete för A2000 inkl fjärr
50140 DOC Multi för valfri styrning för A2000

Batteri
90101 Batteri för motorvred
90102 Batteri för fjärrkontroll, 2-pack 


