
Gjør en flott entré...



Hvorfor velge når du kan få  
både i pose og sekk?

Med ENTR S får du full valgfrihet. Synes 
du det er litt tidlig å ha elektronisk lås i 
inngangsdøren - og kun det? Da er dette 
løsningen for deg. 

Du kan nemlig beholde nøkkelen og 
muligheten til å låse opp på tradisjonell måte. 
Samtidig har du alle de moderne elektroniske 
åpningsalternativene. 

ENTR S sikrer hjemmet og dine verdier på en 
fullverdig måte.

• Automatisk låsing om du skulle  
glemme å låse

• Lydsignal som bekrefter at døren er låst
• Indikator for lavt batterinivå
• Svært enkel å montere og demontere
• Ta den med deg når du flytter

... på din egen måte!



Hvordan vil du
komme inn i ditt hjem?

Med ENTR S kan du benytte nøkkelen, slik du 
er vant til. Samtidig har du alle de elektroniske 
åpningsalternativene. Du kan valgfritt benytte 
fjernkontroll, app på din smarttelefon eller kode.  
I tillegg har du mulighet til å åpne med 
fingeravtrykkfunksjon!
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1. Smarttelefon
Med en app kan du fjernåpne 
låsen fra din smarttelefon.

5. Nøkkel
Lås opp med nøkkel på den 
tradisjonelle måten, om du ønsker.  
På innsiden kan du bruke låsvrideren 
som før eller låse ved hjelp av en 
swipebevegelse.

3. Fingeravtrykk
De som skal ha adgang, registrerer
fingeravtrykket. Døren åpnes ved å
holde fingeren mot sensoren.

2. Kode
Velg din personlige kode. Bare 
tast koden når du kommer hjem, 
og du er inne.

4. Fjernkontroll
Med denne kan du låse opp døren fra
avstand. Praktisk når du for 
eksempel har handlet, og skal inn 
med mange bæreposer. 
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yale.no

Yale - sikrer alt du er glad i

Med moderne, elektroniske løsninger går
tyver og uvedkommende hardere tider i møte.
Tradisjonelt har det kun vært inngangsdøren
man har konsentrert seg om å sikre. Derfor
har det vært enklere ta seg inn via balkongdør
eller et vindu. Yale har tatt konsekvensen av
dette, og tilbyr derfor effektiv sikring av alle
potensielle innganger.

Den smarteste måten  
å sikre hjemmet ditt på.
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