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Styr dörrar, portar & grindar med din mobil!
Om Locki�

Locki� är en �ärrstyrd modul som 
gör att du kan öppna din dörr, port, 
grind eller garagedörr med mobilen. 
Systemet ger dig dessutom möjlighet 
till att ge ut digitala accsess-nycklar 
efter dina behov i den innovativa
administrationsportalen.  

Locki� har ett simpelt relä som
mycket enkelt kopplas mot be�ntligt
passersystem eller styrskåp.  

Locki� har ett mycket stabilt nätverks-
kort som kommunicerar felfritt mot alla
typer av 2.4Ghz WiFi utan avbrott.  

Locki� har en mycket so�stikerad men
lättanvänd administrationsportal. Där
hanterar du alla dörrar & användare
samt ger ut nycklar helt digitalt. En
mycket översiktligt trädstruktur ger dig
full kontroll på alla dina system, stora
som små.  

I administrationsportalen ser du också
historik för öppningar vilket gör att du
får en väldigt tydlig överblick av vilka
som gått i vilka dörrar samt vid vilka 
klockslag det skedde.  



Locki� har en mycket so�stikerad men
lättanvänd administrationsportal. Där
hanterar du alla dörrar & användare
samt ger ut nycklar helt digitalt. En
mycket översiktligt trädstruktur ger dig
full kontroll på alla dina system, stora
som små.  

Varför ska du välja locki�?

Vad används Locki� för?

Öppna dörrar, portar, grindar m.m. med mobilen
Hantera användare, dörrar, grupper m.m. i portalen
Användarvänlig mjukvara
Webb-applikation för öppning, för exempelvis receptionist
Stabil och driftsäker hårdvara

Öppna dörrar
Öppna garageportar
Öppna grindar
Öppna skjutdörrar
Öppna porten och använd istället för porttelefoni



Teknisk speci�kation



Maxkapacitet
Luftfuktighet under transport Från 5% till 90% utan kondens

3A

Inkommande spänning 8-36V AC/DC
Wi-Fi frekvens Wi-Fi (b/g/n) 2,4GHz
Storlek 90,2 x 53,3 x 56,5 mm (LxWxH)
Drifttemperatur 0° - + 45°C
Förvaringstemperatur -20° - + 60°C
Driftfuktighet 5% - 90% utan kondens

Omgivningstemperatur under transport Från -20°C till +60°C
Nätverk Trådlös kommunikation

Kapslingsklass IP20 - i installationsposition



Läs detta innan användning

Generella säkerhetsinstruktioner

Viktig information

Säkerhetsåtgärderna nedan ska följas vid användning av produkten. Var god följ de
säkerhetsråd som ges i denna manual. 

Du bär ansvaret för hur denna produkt används och för eventuella skador som 
medkommer som konsekvens av använding. Enhetens användning är huvudsak för de 
säkerhetsåtgärder som har vidtagits i förhållande till kunderna och deras miljö. 
 Tryck inte för hårt på enheten. Använd enheten och enhetens medkommande tillbehör 
med försiktighet samt i en ren miljö, fri från damm. Utsätt inte enheten för öppen eld
eller i närheten av tända tobaksprodukter. Låt inte enheten och dess tillbehör falla till
marken, undvik att kasta eller vika produkten. Använd inga aggresiva kemikalier, 
rengöringsmedel eller aerosoler för rengöring av enheten. Måla inte enheten och försök
inte att ta isär enheten eller dess tillbehör. Detta ska endast utföras av en kvali�cerad
expert. Enhetens arbetstemperatur ligger mellan 0°C till +45°C och förvaringstemperaturen
ligger mellan -20°C till +60°C. För att ta bort avfall från elektriska produkter följs 
 



den nationella och regionala lagstiftningen. Produkten ska installeras mot en elcentral 
eller mot andra enheter som produkten ska styra. 

Obehörig rekonstruktion och / eller produktändring är strikt förbjudet enligt de 
europeiska säkerhets- och godkännandedirektiven (CE). Tjänster, inställningar och 
reparationer kan endast utföras av en auktoriserad tjänsteleverantör. Använd endast
originalreservdelar för reparation. Använding av andra reservdelar kan orsaka betydande
fel eller skador. Upphör användningen av enheten vid skadebemärkelse. Koppla bort 
strömförsörjningen innan rengöring av enheten. Använd inte vätskor eller aerosoler.

Enhetens installation utförs enligt tillverkarens instruktioner, НD 60364-4-41 
förordningarna och de nationella lagarna.

 



Varning! Skadade strömförsörjningskablar är en livsfara som kan leda
till en elchock.

Använd inte enheten om det �nns en skadad kabel kopplad till den.
I händelse av att det �nns skador på strömförsörjningskabeln ska du lämna 
reparationen till en kvali�cerad reparatör!

Lämna inte barn i närheten av enheten utan tillsyn!
Låt inte barn leka med enheten. De kan inte bedöma faran med hantering av elektriska
apparater. Enheten är inte avsedd att användas av individer (inklusive barn) med 
begränsad fysisk, mental eller sensorisk förmåga samt individer utan kunskap eller 
erfarenhet såvida de inte kontrolleras av en person som är ansvarig för deras säkerhet 
eller har fått instruktioner om hur man använder enheten. Använd, installera och behåll
enheten på en plats oåtkommlig för barn. Glöm inte att slänga enhetens emballage och 
förpackning. Dessa kan vara farliga för barn. Enheten består av många mindre 
komponenter med vassa kanter som kan orsaka skada vid demontering. 



Elsäkerhet
Enheten bör endast användas när den drivs av den speci�ka matningsenheten.
Utan denna kan det vara farligt använda enheten och giltigheten för utgivna certi�kat 
upphör. Använd rätt extern strömförsörjning. Enheten ska endast vara strömförsörjd 
med den speci�ka strömförsörjning som anges på enheten. Om du är osäker angående 
enhetens strömförsörjning kan du vända dig till auktoriserad tjänsteleverantör eller
till ditt lokala elföretag. Var extremt försiktig. Installera och använd enheten på en 
plats långt ifrån vatten eller andra vätskor vilket kan resultera i kortslutning.  

Farliga miljöbegränsningar
Använd inte enheten i bensinstationer, gasförråd, i kemiska anläggningar, platser med
potentiellt explosiv risk, i zoner där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn,
damm eller metall. Gnistor från sådana platser kan orsaka explosion eller brand och 
följaktligen - en allvarlig hälsoskada eller till och med dödsfall. Om du skulle be�nna dig
i en brandfarlig materialmiljö måste enheten stängas av och användaren ska följa alla 
instruktioner och varningsetiketter. 
    



Vi rekomenderar starkt att enheten inte används på platser där bränsle och gas är 
frekvent. Kunder bör följa de rekomendationer och råd som ges angående att installera
enheten på platser där bränsle, gas, kemikalier blästring är frekvent. 

    Skador som kräver reparation
Om något av de scenarion beskrivna nedan sker ska du koppla bort enheten från 
strömförsörjningen och kontakta en auktoriserad tjänsteleverantör eller vända dig till 
leverantören för specialiserad reparation: 
Produkten har blivit utsatt för regn, fukt ramlat ned, tagit skada ellr har synliga spår av 
överhettning.
Om du följer bruksanvisningen men enheten fungerar inte korrekt:
Exponera inte enheten för överhettning eller i närheten av värmekällor som radiatorer, 
värmeackumulatorer, ugnar, förstärkare eller annan utrustning som avger värmestrålning.
Håll enheten borta från fukt. Utsätt inte enheten för regn, installera den inte för nära
handfat eller i andra fuktiga och luftfuktiga miljöer. Om enheten blir våt, torka den inte 
i en ugn eller torkskåp då enhetens skaderisk är hög!

 



Använd inte enheten efter en plötslig temperaturförändring. Om du �yttar enheten 
mellan miljöer som skiljer sig i starkt i temperatur och fuktnivåer kan ånga kondenseras
innuti enheten. För att undvika att enheten tar skada, var vänlig låt ev. fukt förångas
innan enheten används. Installera inte främmande föremål på och i enheten som inte
är del av dess orginaltillbehör!

EU-föreskrifter och bortskaffande
Enheten uppfyller alla de nödvändiga standarder som rör fri rörlighet av varor inom EU
Denna produkt är en elektronisk enhet och måste därefter slängas enligt det Europeiska
direktivet om elavfall (WEEE)

Denna produkt följer det regelverk som �nns i Directive 2002/95/EC av det Europeiska
Parlamentet och av Council of 27 January 2003 om det begränsade användandet av 
farliga substanser i elektornisk utrustning (RoHS)   



Brännskador och brandskydd
Använd inte enheten om miljön den är installerad i övergår 40°C. Håll föremål med hög 
brandrisk så långt borta från enheten som möjligt. Se till så att det �nns luftutrymme runt 
enheten. 



Lockifi är en wi�-styrd modul som kan öppna din dörr, port, grind eller
garagedörr med mobilen. Systemet ger dig dessutom möjlighet till att
ge ut digitala accsess-nycklar efter dina behov.   
Med Lockifi kan du enkelt styra dörrar/portar/grindar utan en avancerad
installation. 

Denna produkt följer kraven enligt EN 50491 - 3.



Locki� är framtagen för att verka i följande miljöer:
- För lokaler och byggnader
- Till en höjd upp till 2000m
- I omgivningstemperaturer från 0°C upp till +45°C
- I miljöer med fuktighet som motsvarar temperaturer upp till 31°C - 80%, en 
lineär avtagande fuktighet på 30% i temperaturer på 45°C 
 Observera! Skyddet för kortslutningar och brandskydd tillhandahålls av 
terminal-anslutningen där du önskar installera din enhet. 
Håll enheter oåtkomliga från barn.   

Se mer information om Locki� på vår hemsida:
https://locki�.se 



Installationsguide

Steg 1: 
1.1 Alla Lockifi paket innehåller:
1 st Locki�modul
1 st Användarmanual för installation
1 st DIN-skena samt skruv & plugg

Packa upp enheten och ta ut modulen ur 
paketet. 

Koppla Lockifi till en önskad dörr, dörrbox, styrbox, m.m.
Observera! Stäng av strömförsörjningen innan installation av Lockifi.
Vi rekomenderar starkt att installationen sker av en kvali�cerad tekniker. Om du eller
andra inte erhåller kunskap eller kvali�kation, vänd dig till en auktiriserad återförsäljare.
Observera! Modi�era inte det skyddande höljet kring Locki�-enheten.
  
 
 



 (Bild 2)

Koppla de två kopplingspunkterna till den enhet du vill kontrollera genom utmatning
 NO/NC och COM, det vill säga reläernas normalt öppna eller stängda utgångar. 
Exempel på denna installation �nns nedan på (Bild 2). 
Enheten ska installeras och kopplas in av en kvali�cerad tekniker.
  

 8-36V AC/DC



1.2 Installation av Locki�modul
Koppla strömkabeln till Lockifi modulen
(OBS! 8-36V AC eller DC) (Bild 3)

1.3 Installationsmöjligheter
Lockifi är byggd för installation i miljöer
med begränsat tillträde och måste därför
installeras på DIN-skena (medföljer i paketet)

1.4 Ett antal krav måste alltid följas under installation:
- Enhetens installation och koppling måste ske enligt 
nationell lagstiftning gällande elektriska installationer. 
- All aktivitet under enhetens installation, nedmontering, service och reparation får endast
ske när enheten har kopplats bort från sin strömförsörjning (modulen och dess tillbehör)
 
 
  

(Bild 3) 



- Enheten ska endast installeras i miljöer med begränsat tillträde och ska kunna öppnas
med ett intrument eller nyckel som ges ut till behörig personal eller användare som har fått
en genomgång om hur systemet funkar. 
- Enheten måste vara korrekt kopplad med användning av kvalitativa kablar. 
- Frikopplingsverktyg måste �nnas under modulens installation och den nödvändiga 
säkerheten ska tilllämpas för att säkerställa installationen. 
- Alla anslutningar till reläets utgångar på enheten måste vara utföras med ledare som 
inte har ett mindre isolationsmotstånd än de isolerade ledarna i PVC T 105°C.
- Enhetens installation är utförd enligt tillverkarens instruktioner och installationen
följer kraven enligt HD 60364-4-41, detsamma gäller nationell lagstiftning. 
- Installation av Locki�modulen ska ske så att enheten inte placeras mindre än 5mm från
metalldelarna och enhetens yta. Detta är strikt förbjudet. 
- Enheten installeras endast i det hölje som möjliggör den nödvädiga nivån av enhetens 
skydd. 
- Enheten får inte installeras för tillgängligt. 
- Enheten måste installeras så att det blir praktiskt omöjligt att komma åt 
återställningsknappen av misstag.   



- Enheten får inte installeras för tillgängligt.
- Enheten bör installeras av erfaren tekniker/elektriker.  
- Enheten måste installeras så att det blir omöjligt att komma åt 
  återställningsknappen av misstag.   



 Lockifi
Dörrbox
Passersystem

12V DC

8-36V AC/DC Kortläsare
(Bild 5)

2.1 Lockifi är parallelt kopplad till kortläsaren (Bild 5). En signal skickas till det be�ntliga
passersystemets ”SIG” ingång genom Lockifi’s ”NO” kontakt. Beroende på vilket
passersystem Locki� kopplas mot så kan  ”+” eller ”-” variera till COM ingången. 
Notera: På exemplet ovan (Bild 5) är ingången kopplad i ”-” .

El-lås



 Lockifi
Dörrbox
Passersystem

12V DC

8-36V AC/DC Öppnaknapp

(Bild 5)

2.1 Lockifi är parallelt kopplad till öppnaknappsingången på passersystemet (Bild 5). 
En signal skickas till det be�ntliga passersystemets öppnaknappsingång genom 
Lockifi’s ”NO” kontakt. Detta går även att applicera på garageportar, grindar, 
dörrautomatik m.m. där det �nns en öppna-ingång på styrkortet.

El-lås

Ingång för öppnaknapp



Central kontroll
       modul

2.3 Lockifi kontrollerar lås direkt via
relä genom NO kontakten (Bild 6) 
som i sin tur är försörjt via
strömförsörjning 24VDC.
Koppla +/- från strömförsörjning till
Locki� Modulen. Koppla + från
strömförsörjning till NO. Koppla
COM till låsets +, sedan - från
strömförsörjning till låsets -.
På så sätt är pluspolen bruten till dess
att du aktiverar Locki�, då öppnas
låset.

Bilden är ett exempel på hur det
kan se ut med Locki� Control 4G.
Det går lika bra att använda valfri
strömförsörjning med eller utan
batteribackup.     

Bild 6



Steg 3: Koppla Lockifi till ett Wi-Fi nätverk

För att enheten ska fungera så måste denna vara uppkopplad mot ett nätverk.
Efter att installationen är genomförd, slå på matningsspänning till Lockifi enheten.
Vänta i 10 sekunder, tryck sedan in knappen i 3 sekunder tills du ser LED-indikatorn
lysa.   

  
Observera! När du håller in knappen i 3 sekunder för att kon�gurera den så blir
enheten fabriksåterställd!

3.1Snabbkonfiguration
När Lockifi-modulens blåa ljusdiod börjar blinka snabbt indikerar detta att enheten
är inställd på Snabbkonfiguration. Anslut din mobiltelefon till samma nätverk som 
du vill koppla Lockifi till. Öppna Lockifi appen på din mobiltelefon eller surfplatta. 
Om du  inte ännu har laddat ned appen, kan du göra detta i 
Google play & App store.
  
 
  



Logga in med din E-post adress och lösenord. Tryck på ”Lägg till” knappen i appen för 
att lägga till din  Lockifi enhet (i form av ett + överst på appen). 
Notera att Locki� eller annan systemadministratör måste ha lagt till enheten mot ditt 

konto på förhand. 

Tryck på  Snabbkonfigurering (Bild 8), skriv in lösenordet för det Wi-Fi nätverk
du har valt och tryck sedan på Sök (Bild 9).   



 Bild 8  Bild 9
När dioden på enheten slocknar och sedan lyser fast så innebär det att Lockifi är klar 
för användning. Appen ska nu vara redo att ta kontroll av din Lockifi enhet. 

Om du har använt dig av Snabbkonfigration, gå direkt vidare till steg 4.   
 



3.2 AP Läge (Accesspunkt)
Om du inte lyckades med att använda snabbkon�guration kan du trycka två 
gånger på knappen för att ställa in enheten i AP läge.
Enhetens blåa ljus blinkar nu istället med en sekunds intervall för att indikera att 
enheten nu är inställd på AP Läge och du kan nu koppla den till din mobiltelefon 
eller pc. 

3.2.1 Sök efter en trådlös uppkoppling från din mobiltelefon eller dator och koppla 
sedan denna till Lockifi’s AP (det trådlösa nätverket) Alla enheter skapar ett nätverk
med sitt egna namn som startar med PSGate_xxx och med en kombination av 
bokstäver och si�ror.  
 

  



3.2.2 Efter att du har kopplat enheten, kommer din webbläsare automatiskt öppna en ny
�ik som ger dig möjligheten att välja det trådlösa närverket som du vill koppla upp din 
enhet mot (Bild 10).
Om din webbläsare inte öppnas automatiskt, öppna den manuellt. 
  

Bild 10 



Bild 11 

3.2.3 Om din mobiltelefon, 
surfplatta eller dator inte 
öppnade sidan för 
inställningar som det visas
på Bild 11, kan det göras
manuellt. Öppna din 
webbläsare och skriv in 
följande IP-adress:
192.168.10.1

3.2.4 Välj ett Wi-Fi nätverk, skriv in lösenordet och tryck sedan på Connect 
(Bild 11).
3.2.5 Det tar upp till 20 sekunder innan Lockifi byter till inställningar och LED-indikatorn
blinkar varje sekund.

Grattis! Du har nu kon�gurerat din Locki�.   
  

 
 
  



3.3 När enhetens blåa ljus sätts på och blinkar med 2 sekunders intervaller indikerar detta
att Lockifi är i arbetsläge. Om du håller in knappen i 3 sekunder så sätter du Lockifi 
i Snabbkonfigurationsläge.

Steg 4: Skapa användarpro�l: 
4.1 När Lockifi väl har kopplats till ett nätverk kan denna bli synlig för andra enheter i 
samma nätverk. Det enda sättet att koppla upp dig mot Lockifi är via en användarpro�l 
som associeras till enheten. Om du inte redan har skapat en, kan du göra detta genom att
öppna Lockifi appen eller ladda ned appen till din mobiltelefon eller surfplatta nedan: 

 
 



4.2 Om du är systemadministratör,
besök https://admin.locki�.se/ för
administration av dina enheter.

4.3 Om du använder appen för första gången 
måste du registrera eller logga in med din E-post eller 
Facebook konto genom att klicka på knapparna i menyn.
Det går också att registrera ett konto i webbapplikationen
https://app.locki�.se/ 



4.4 Användarregistrering
Fyll i registreringsfälten och tryck på ”registrera”
Du är nu en registrerad användare och kan 
använda appen (Bild 14)

Bild 14 



Steg 5: Lägg till enhet
Om du redan har använt Snabbkonfigurering från steg 3, kan du hoppa över till 
steg 5.3. 
5.1 Efter att du har lyckats logga in med ditt användarnamn och lösenord borde du kunna
se startsidan. Där kan du lägga till dina enheter. Skriv in serienummret på din Lockifi 
enhet som du tidigare har kopplat till ditt trådlösa nätverk (Bild 15)   

Bild 15 
5.2 Klicka på sök-knappen och hitta önskad enhet. Appen tar dig till kontrollsidan för 
enheten (Bild 16) 



Enheten administreras i Locki� portalen på https://admin.locki�.se .
Gå in under Enheter -> Välj sedan enheten enligt Serienummer.
Där kan du byta namn på enheten.

Användarhantering & övriga enhetsinställningar gör du under ”Accessgrupper”.

  



5.3 Du kan nu ställa in och kontrollera din enhet. 
I det översta högra hörnet hittar du två knappar: Hemskärm och Inställningar
(Bild 18)  

Bild 17 

Bild 18



Steg 6: Hemskärm

6.1 På din hemskärm hittar du knappen för att öppna dörren. Under inställningar kan du
ställa in hur lång pulsen för öppningssignalen ska vara.
(Bild 16) 

6.2 Inställningar

  

Bild 19 



Under Inställningar kan du hitta menyn för att bestämma signallängden i millisekunder 
(Bild 19)

6.3 Dela enheter
Användarhantering sker av behörig systemadministratör i Locki� portalen. Den hittar
du här: https://admin.locki�.se/ 

Steg 7: Lockifi underhåll
7.1 Lockifi rengörs med en torr eller smått fuktad rengöringsduk. 
Att använda aggressiva eller starkt lösande rengöringsmedel är förbjudet. 
7.2 Terminalernas tillstånd och kopplingar bör kontrolleras var 6:e månad och förstärkas 
om detta bedöms nödvändigt.    

  



Garanti
Garantin för Lockifi uppgår till 24 månader från köpdatum. Serienummret på
Lockifi enheten är unikt och detta nummer behövs vid behov att kontakta Locki� 
angående garanti. 
Garantin gäller inte under följande omständigheter: 

- Förlorat eller förfalskat garantibevis.
- Skador orsakade på grund av felaktig installation eller felaktigt nyttjande av enheten.
- Försök till reparation av en icke auktoriserad tjänsteleverantör. 
- Kemisk, elektrisk eller annan in�uerande skada av enheten som inte ingår i produktens 
orginalanvändning. 
- Förvränging av enhetens fysiska yttre 
Alla garantiärenden ska tas upp med återförsäljare som enheten har köpts ifrån eller 
tillverkaren Intelligent Brands AB. 
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