
Rakenne ja toiminta
Yale Doormanin vahva rakenne ja materiaali kestävät hyvin 
vaativiakin sääolosuhteita. Valaistusta näppäimistöstä on apua 
hämärässä tai pimeässä. Muutoksissa – esimerkiksi kulkutun-
nistetta poistettaessa – ääniopastus ohjeistaa suomeksi vaihe 
vaiheelta. Yale Doorman on tehty helpottamaan arkipäivääsi!

Tekniset tiedot
•  Suunniteltu kestämään pohjoismaisia sääolosuhteita. IP55 

luokitus takaa sopivuuden ulkokäyttöön.

•  UV-suojattu pinta kestää pitkäaikasta altistusta auringolle ja 
kosteudelle. 

 Helppo asentaa. 

•  Toimiii neljällä 1,5 V AA-alkaliparistolla. 

•  Jos paristot loppuvat, voidaan lukko käynnistää ulkopuolelta ja 
avata rekisteröidyllä elektronisella avaimella. Sisäpuolen painike 
avaa lukon aina virrattomanakin.  

Tekniset tiedot

Innovatiivisuus, turvallisuus ja käyttäjäystäväl-
lisyys ovat olleet avainsanoja tuotteen kehit-
tämisprojektissa.

Lisätietoja Yale Doormanista www.yale.fi

An ASSA ABLOY Group brandAn ASSA ABLOY Group brand

Aktiivinen elämä ja vapaus
Olitpa sitten lenkkeilemässä tai muun 

sinulle tärkeän harrastuksen parissa, 

haluaisitko olla liikkeellä huoletta ilman 

avainta?

Avaimelle ei tarvitse enää keksiä säily-

tyspaikkaa sillä pääset sisälle aina omalla 

koodillasi. 

Jos vahinko sattuu
Onko lapsesi kadottanut kulkutunnisteensa tai 

unohtanut koodin? Voit auttaa helposti huolimatta 

siitä missä olet. Lähetä tekstiviesti tai kerro koodi. 

Kotiin tultuasi voit poistaa  kadonneen kulkutun-

nisteen käyttöoikeuden ja näin turvallisuus säilyy ja 

kadonneen avaimen aiheuttama riski katoaa. 

YALE DOORMAN - Käyttö on helppoa kaikille!

 

YALE DOORMAN 

Uuden ajan älylukko kotiisi

•



Yale Doorman tekee kotiovista kulkemisesta help-
poa ja vaivatonta turvallisuutta vaarantamatta. Se on 
käyttäjäystävällinen ja turvallinen vaihtoehto perin-
teisellä mekaanisella avaimella toimivalle lukolle.

Joustavuutta ja valinnan vapautta
Yale Doorman tarjoaa uudella tavalla joustavuutta ja valinnan 
vapautta ulko-ovesi lukintaan. Se on mahdollista avata ja lukita 
kolmella eri tavalla - kulkutunnisteella, koodilla tai kaukoavai-
mella. Valitse itsellesi ja perheellesi sopivin vaihtoehto.

Helppo asennus
Yale Doorman on asennettavissa niin vanhoihin kuin uusiinkin 
oviin. Jos olet epävarma käykö Yale Doorman oveesi saat 
apua paikalliselta Yale Doorman partneriltamme.

Turvallisuus
Yale Doorman on turvallinen vaihtoehto, jos haluat jotakin 
muuta kuin perinteisen avaimella toimivan mekaanisen luki-
tusratkaisun. Kadonnut kulkutunniste voidaan poistaa välit-
tömästä, jolloin turvallisuus säilyy ja voit unohtaa kadonneen 
kulkutunnisteen aiheuttaman epävarmuuden ja huolen sen 
joutumisesta vääriin käsiin. Automaattinen lukinta varmistaa, 
että kotiisi on aina turvassa olisitpa sitten kotona tai poissa. 
Ja sisälle pääset aina omalla koodillasi.
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Ei enää 
avaimia ovi-
maton alla.

 

Mukavuus
Voit itse valita toimiiko lukkosi kulkutunnis-

teella, koodilla tai kaukoavaimella.

Helppous
Lukittuu automaattisesti ja on aina 
varmasti lukossa. Sisällle pääset 

aina käyttämällä koodia.

Turvallisuus
Sisäänrakennettu hälytin ilmoittaa luk-
koon kohdistuvista murtoyrityksistä.

Ohjeet suomeksi puhuttuna.

K
ul

ku
tu

nn
is

te

Vaivatonta ja mukavaa
Avaimet on jossakin laukun pohjalla tai väärässä taskus-
sa. Ehkä olet ollut ostoksilla ja kädet ovat täynnä kanta-
muksia, ja lukkoa on vaikeaa avata avaimella. Tuntuiko 
tilanne tutulta? Nämä ongelmat voit nyt unohtaa. Avaat 
lukon helposti omalla koodillasi.

YALE DOORMAN helpottaa arkeasi!

Sujuvuutta tilapäisellä koodilla 
Joskus voi tulla tarve päästää joku ulkopuolinen kotiisi vaikka 
et itse ole paikalla. Anna tilapäinen koodi tarvitsijan käyttöön ja 
sallit sisäänpääsyn kotiisi yhden vuorokauden ajaksi. Koodin  
voimassaolo lakkaa automaattisesti.

Yale Doorman

Automaattinen 
lukinta

Ovi lukittuu automaattisesti 
ja on aina varmasti lukossa. 
Sisälle pääset aina käyt-
tämällä koodiasi.




