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Den smarte måten å sikre hjemmet ditt på

En enklere og sikrere hverdag starter her
Boliglåsen er på god vei inn i en ny tidsalder. Titusener av nordmenn har allerede
sagt farvel til den mekaniske nøkkelen og installert Yale Doorman. Resultatet er
en enklere og tryggere hverdag. Fra nå av kan du ha full kontroll på hvem som
kommer og hvem som går, og du kan verne om familien og alt du er glad i.

Er du lei av nøkler?
Nøkler kan mistes eller stjeles. Når du flytter inn i en bolig, kan ingen
med sikkerhet vite om det finnes nøkler på avveie – kanskje i hendene
på mennesker med tvilsomme hensikter. Bare det å vite at det kun er
deg og dine som har tilgang til boligen, gir en ekstra trygghetsfølelse.

Full bevegelsesfrihet og fleksibilitet
I tillegg til økt sikkerhet, byr Yale Doorman på en rekke praktiske
fordeler. Enten du skal gå tur med hunden, jobbe i hagen eller ta
en joggetur er det greit å slippe nøklene. Og kanskje aller viktigst;
du kan gi håndverkeren adgang uten å måtte dra hjem fra jobb
eller gi fra deg nøkkelen. En annen viktig egenskap er autolåsfunksjonen – det å være nesten fremme på hytta og
plutselig lure på om det er låst hjemme, er ingen god følelse ...

Noen viktige egenskaper ved Yale Doorman:

Kode

App

Tidsstyrt kode

Alle i familien kan ha sin egen kode
og du kan enkelt lage egne koder
for besøkende. Du kan ha opp til 10
ulike brukerkoder på låsen.

Lås og lås opp på avstand, eller få
melding når andre låser seg inn.
Det er for eksempel godt å vite at
barna er kommet trygt hjem fra
skolen, uansett hvor du selv måtte
befinne deg! Innstillingene gjøres
direkte i en app.

Valgte koder og nøkkelbrikker
kan tidsstyres, slik at de virker
bare på visse dager og tidspunkt.
Praktisk når andre skal komme og gå i
boligen din (krever app).

Nøkkelbrikke

Autolås

Døgnkode

Opplåsing med en nøkkelbrikke.
Brikken kan kombineres med kode
for høyeste sikkerhet. En mistet
brikke fjerner du enkelt fra systemet,
samtidig som du erstatter den gamle
med en ny brikke.

Ved aktivering av automatisk låsing
er man alltid trygg på at døren er
låst. Du kan alltid åpne med kode,
nøkkelbrikke eller en app i mobilen.

Du kan enkelt opprette en døgnkode
for å gi midlertidig besøksadgang.
Koden slettes automatisk etter 24
timer, eller når du selv velger det.

•

Passer til de fleste skandinaviske inngangsdører med tykkelse mellom 40 og 88 mm.
For installasjoner i dører fra før 1980 bør man være forberedt på å måtte gjøre enkelte
tilpasninger i døren. Ta kontakt med en låsesmed hvis du er i tvil.

•

Benytter 4 AA-batterier. Hvis batteriene går tomme, kobler du enkelt til backupstrøm
med et 9V batteri på forsiden av låsen.

•

Yale Doorman er den eneste elektroniske dørlåsen som er godkjent
av forsikringsselskapene.

•

Yale Doorman er veldig enkel å montere. Monteringsanvisning ligger i pakken, og det
ligger flere steg-for-steg-videoer på YouTube og yale.no. Lykke til!

Du får svar på de fleste spørsmål om Yale Doorman på Yale.no.
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