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An ASSA ABLOY Group brand
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Det er slut med at
smække sig ude
– Elektronisk lås der gør hverdagen lettere

Med Yale Easy kan du låse døren op med din egen 
kode. Det giver komfort og frihed at have en hverdag 
uden nøgler.

Yale Easy kan bruges på alle døre – også tynde døre helt 
ned til 32 mm. Den er enkel at montere og nem at bruge. 

Med Yale Easy får du udførlige anvisninger, der guider dig 
gennem monteringen og beskriver hvordan låsen tages i brug 
og hvordan du selv kan skifte koden.



Yale Easy  
Brugervenlig og 
nem at montere



Nemt og smart
Den velkendte kasselås i en ny udgave

Med Yale Easy får du sikkerhed for altid at kunne komme 
ind i dit hjem – og du skal aldrig stå og lede efter nøglen 
i lommen eller tasken.
 
Udvendigt på døren er der et tastatur med lys, så det er 
nemt for dig at låse op – også når det er mørkt. 

Indvendigt er der en batteriboks og den velkendte Ruko 
kasselås, som har sikret de danske hjem gennem årtier. 



Brugervenlig 
Du låser op ved at holde hånden på Yale Easy’s tastatur for 
at aktivere det og derefter taste din egen kode efterfulgt af 
stjerne. Nu kan knopgrebet drejes og døren er åben. Det 
er ikke længere nødvendigt med en nøgle for at komme 
ind i hjemmet. 

Fleksibilitet 
Yale Easy kan indeholde to koder på mellem 4 og 12 cifre; 
du bestemmer kodelængden. Den ene kode er til dig den 
anden er til de øvrige medlemmer af husstanden eller til 
dine gæster. Du kan til enhver tid kode låsen om. 

Står der nogen i nærheden, som ikke skal vide hvilke tal 
koden indeholder, er det med Yale Easy muligt at ind taste 
en række forskellige tal før eller efter man indtaster koden 
– så det er ikke muligt for naboen eller for gæster at gen-
kende koden. Det er smart og giver en ekstra sikkerhed. 

Find din nærmeste forhandler på www.yalelock.dk 



Kort om Yale Easy 
► Låses op med kode, så nøgler er ikke nødvendige 

►  Der kan registreres to forskellige koder – en til dig og 
en til andre 

►  Koder og indstillinger forbliver de samme under et 
batteriskift 

►  Kan anvendes på tynde døre helt ned til 32 mm 

►  Bruger 4 stk AA batterier 

►  Nødåbning med 9 volt batteri, hvis låsen går tør for 
strøm



Der er lys i displayet, så det er nemt at betjene Yale 
Easy i mørke. Låsen, der har lavt strømforbrug, fun-
gerer med batterier, der skal skiftes ca. en gang om 
året. Når det er tid til at skifte batterierne får du besked 
i god tid. Skulle låsen alligevel løbe helt tør for strøm kan 

man altid tilslutte et 9 volt batteri udefra og derefter låse 
op med koden.
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Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den 
internationale koncern ASSA ABLOY. 
I Danmark varetages markedsføringen af 
Yale’s produkter af Ruko A/S.

Læs mere på www.ruko.dk/privat

Ruko A/S
www.ruko.dk
www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand


