Rakenne ja toiminta
Yale Doorman on suunniteltu kestämään vaativiakin sääolosuhteita. Lukkoa on helppo käyttää myös hämärässä tai pimeässä
valaistun näppäimistön ansiosta. Suomenkielinen ääniopastus
varmistaa, että muutosten tekeminen lukon
asetuksiin on helppoa.

Vapaudu avaimista
Liikut huolettomasti lenkkipolulla,
pyöräretkellä tai uimarannalla, kun otat
avaimen sijaan käyttöösi koodin.

Tuotekehityksen avainsanat:
Innovatiivisuus, turvallisuus ja
käyttäjäystävällisyys.

Tekniset tiedot
• Suunniteltu kestämään pohjoismaisia sääolosuhteita. Sopii
ulkokäyttöön (IP55-luokitus).
• UV-suojattu pinta kestää pitkäaikaista altistusta auringolle ja
kosteudelle.

Ei hätää
Jos lapsesi kadottaa kulkutunnisteensa tai unohtaa
koodin, voit auttaa häntä helposti. Lähetä tekstiviesti ja kerro koodi. Kotiin tultuasi poistat vain
kadonneen kulkutunnisteen käyttöoikeuden.

YALE DOORMAN
– Älylukko, jota kaikki osaavat käyttää.
www.yale.fi

YALE DOORMAN
Uuden ajan älylukko kotiisi

• Helppo asentaa.
• Toimii neljällä 1,5 V AA-alkaliparistolla.
• Sisäpuolen painike toimii aina, mutta jos paristot loppuvat, saa
lukon käynnistettyä ulkopuolelta ja avattua rekisteröidyllä elektronisella avaimella.
An ASSA ABLOY Group brand

An ASSA ABLOY Group brand

Koodi

Kun haluat kulkea kotisi ulko-ovista helposti, vaivattomasti ja turvallisesti, kannattaa sinun ottaa käyttöösi käyttäjäystävällinen Yale Doorman-älylukko.

Joustava
Älylukko haastaa perinteiset mekaaniset avaimella toimivat
lukot tarjoamalla uusia ja joustavia käyttötapoja. Voit avata ja
lukita Yale Doorman -älylukon kolmella tavalla: Kulkutunnisteella, koodilla tai kaukoavaimella. Valitset sopivimman tavan aina
tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kulkutunniste

Yale Doorman

Kaukoavain

Koodi avaa lukon ilman avaimia
Pääset sisään helposti omalla koodillasi, vaikka avaimet
olisivat laukun pohjalla tai kädet täynnä kantamuksia.
Yale Doorman -älylukko tekee oven avaamisesta vaivattomampaa ja mukavampaa kuin koskaan.

MUKAVA
Avaat lukkosi helposti kulkutunnisteella,
koodilla tai kaukoavaimella.

Ei enää
avaimia ovimaton alla.

HELPPO
Voit luottaa siihen, että lukko
sulkeutuu automaattisesti ja ovi on
varmasti aina lukossa.

Helppo asentaa
Yale Doorman voidaan asentaa sekä vanhoihin että
uusiin oviin.

Turvallinen
Älylukko on turvallinen ratkaisu. Poistat kadonneet kulkutunnisteet käytöstä helposti ja nopeasti. Automaattinen lukitus
puolestaan varmistaa, että kotisi on avoinna vain toivotuille
vieraille.

SUOMENKIELINEN
Muutat lukon asetuksia
helposti suomenkielisen
opastuksen avulla.

Automaattinen
lukitus
Sinun ei tarvitse miettiä,
menikö ulko-ovi varmasti
lukkoon. Älylukko hoitaa
lukituksen automaattisesti
puolestasi.

TURVALLINEN
Saat hälytyksen mahdollisista
lukonmurtoyrityksistä.

Tilapäinen koodi lisää sujuvuutta
Sinun ei enää tarvitse olla kotona ovea avaamassa,
vaan päästät halutessasi helposti ulkopuolisia sisään
heille annettavan tilapäisen koodin avulla. Koodi on
aktiivinen vuorokauden ajan ja sen voimassaolo
loppuu automaattisesti.

