Yale Balcony og Yale Window
Anvendelse.

Yale Balcony

For innvendig låsing av vinduer og balkongdører.
Patentert produkt.

Utførelse .

Yale Window

Balcony leveres i forkrommet matt, forkrommet blank og hvit.
Window leveres kun i forkrommet matt.
Høyre eller venstre versjon.
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Funksjon.

Ettersom alle Yale Balcony- og Yale Window-vridere leveres
med samme kode fra fabrikk, er det viktig at du bytter til egen
kode. Koden må bestå av 6 siffer. Instruksjon for bytte av
kode finnes i forpakningen.
Slå koden. Lysdiode blinker kort grønt hver gang en knapp
trykkes inn. (Ved lav batterispenning blinker lysdiode rødt).
Ved korrekt 6-sifret kode blinker lysdiode hurtig grønt flere
ganger, et klikk høres og vrideren er ulåst.

Sikker og enkel montering med
enveisskruer
Valgfri 6-sifret kode for åpning
Låses enkelt med egen låseknapp
Kan settes i låst og ulåst stilling
Lysdiode blinker grønt eller rødt
ved betjening
Midlertidig blokkering ved gjentatte
forsøk med feil kode
Koden beholdes ved batteribytte

Vrideren forblir nå ulåst til den røde låsknappen trykkes inn.
Vrideren kan stå i åpen eller låst posisjon i ubegrenset tid uten
at batterienes levetid påvirkes.
Ved feil kode skjer ingenting. Vent et par sekunder og tast
inn koden på nytt. Hvis feil kode tastes 5 ganger på rad,
blokkeres vrideren i 3 minutter og må så åpnes med
2 x rett kode.
Yale Balcony

Yale Window
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Sett ovenfra
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med langt skilt for balkongdører. Pinnen leveres standard
8 x 53 mm. Leveres i Gjør Det Selv-forpakning.
(7-8 mm for Yale Window)
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Yale Window
med lite skilt for vindu. Merk at denne modellen også
kan være aktuell for enkelte balkongdører (avhengig
av eksisterende oppsett). Pinnen leveres standard
7 x 53 mm, og med pinneforing fra 7 til 8 mm.
Leveres i Gjør Det Selv-forpakning.
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An ASSA ABLOY Group brand

The smarter way to protect your home.

