
Autolås 

Ved aktivering av automatisk låsing er 
man alltid trygg på at døren er låst.  

Du kan alltid åpning med kode,  
nøkkelbrikke eller en app i mobilen.

Døgnkode 

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

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.

App 

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

Noen viktige egenskaper  
ved Yale Doorman:

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

Tidsstyrt kode 

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 

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.

Se så  
enkelt  
det er! 

Den smarte måten å sikre hjemmet ditt på.Den smarte måten å sikre hjemmet ditt på.
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Si farvel til den gammeldagse nøkkelen  
og lås deg inn ved hjelp av noen tastetrykk!  
Titusener av nordmenn har allerede  
installert Yale Doorman. Fra nå av kan du 
enklere verne om familien og alt du er glad 
i. Det er ingen grunn til å bli den siste som 
skaffer seg elektronisk boliglås! 

Full bevegelsesfrihet og 
fleksibilitet.
Enten du skal gå tur med hunden 
eller ta en joggetur, er det greit 
å slippe nøkler. 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 ... 

Bytte av lås er svært  
enkelt. Du klarer det selv!
Yale Doorman kjøper du som en  
pakkeløsning. Selve låsen og alt av 
nødvendig materiell for monteringen 
er inkludert i pakken.  Delene ligger 
adskilt og klar i pakken, sammen 
med skruene du trenger. Er du en 
helt gjennomsnittlig “gjør-det-selv-
person” fikser du monteringen på 
en snau time. Skulle du trenge 
hjelp, vil din lokale låsesmed kunne 
hjelpe. 

Så enkelt bytter du til  
Yale Doorman

Sikre boligen og  
familien best mulig

Den smarte måten å sikre hjemmet ditt på.

1. Åpne esken og finn frem  
    nødvendige verktøy.

3. Monter låsenkassen. 4. Monter kodetastaturet.

8. Programmer låsen.

2. Demonter eksisterende lås. 

5. Monter innvendig del. 6. Sett i batterier.

7. Skift sluttstykket i dørkarmen.

For mer informasjon og hjelp til å installere  
Yale Doorman, gå inn på www.yale.no eller 

www.youtube.com

Nyt din nøkkelfrie hverdag! 


