
Med Yale Easy får du ett lättanvänt kodlås för tillfällig  
låsning av din dörr eller smidigt skydd av cykel och 
gräsklippare i ditt förråd. Tänd upp displayen med 
handen, slå koden och vrid på vredet. Låset är  
självlåsande och låser så snart dörren är stängd.

Hitta din närmaste återförsäljare på   

Tekniska data

www.yale.se

An ASSA ABLOY Group brand

• Öppnas med en 4-12 siffrig valbar kod

• Möjlighet till två olika koder. Familjekod och gästkod

• Kodminnet behåller inställningarna vid batteribyte

• 4 st AA batterier. (levereras med i standardförpackningen) 

• Nödöppning med 9 volts batteri som reservkraft

Easy – Digital Door Lock
Smidigt elektroniskt kodlås
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Bekvämt kodlås
Har du ett utanpåliggande lås på din entrédörr? 
Bor du i ett äldre hus eller lägenhet är det ingen 
ovanlig lösning. 

Har du friggeboden olåst för att hänglåsnyckeln 
är borta? 

Gömmer du nyckeln till torpet i en blomkruka för 
att ni har fler barn och barnbarn än nycklar?

Användarvänligt
Med Yale Easy kan man låsa upp dörren med kod. 
Tänd upp displayen med en svepande rörelse. 
Slå koden och dörren är olåst. Är du hemma kan du
enkelt ställa låset olåst.

Tryggt
Du kan välja mellan 4 till 12 siffror i koden och du kan 
dessutom lägga in en separat gästkod om du vill ha 
familjekoden för dig själv.

Batterierna har cirka ett års livslängd och batteriöver-
vakningen varnar när det är tid för batteribyte.

Installation
Kodlåset kräver inga elektriska installationer eftersom 
det är batteridrivet och du programmerar koderna med 
några enkla knapptryckningar.

Alla delar ligger med i förpackningen och du klarar 
montaget med handverktyg och en borrmaskin.
Är du osäker kontakta en låssmed som du finner på 
www.yale.se

Yale
Easy

– Enkel att
programmera
och använda

Design och funktion
Den robusta utsidan i matt krom har en diskret touch- 
display. IP klass IP53 ger en väderskyddad utsida som 
medger montage i ytterdörrar. Insida ska däremot skyddas 
mot fukt. Kyla påverkar batterikapaciteten.

Yale Easy är enkel att använda även i mörker eftersom
displayen är belyst och tänds upp med en svepande rörelse 
över displayen.

Låset kommer i god tid indikera när det är dags att byta
batterier och du byter utan verktyg. Inga specialbatterier, 
4 st vanliga AA.

Att tänka på
Yale Easy finns i två versioner och går att installera i de 
flesta dörrar med en tjocklek mellan 32 och 67 mm. 

Vanligast
Yale Easy med låshus för utåtgående dörrar.

Undantagsvis
Yale Easy med låshus för inåtgående dörrar.  
(Beställningsvara).

Står huset oanvänt långa tider kan batterierna ta slut utan 
att du uppmärksammat batterivarningen* Då är det bara 
att ansluta ett 9 Volts batteri som reservkraft till låsets 
utsida.

* Alkaliska (alkalinebatterier) batterier kan ha reducerad kapacitet vid  
temperaturer under 0°C. 
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