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Yale ENTR S är en digital uppgradering för din dörr  
Dra nytta av Yale ENTR S smarta digitala teknik och 
uppgradera din dörr med en eftermonteringslösning för 
inomhusbruk. Med det här låset kan du ta dig in i ditt hem 
med hjälp av en smartphone eller nyckelbricka, alternativt 
(som tillval) med knappsats eller fingeravtrycksläsare.  
Yale ENTR S är en eftermonteringslösning och går därmed 
snabbt att installera utan att låshuset behöver bytas.

Hantera ditt lås via en app
Med Yale ENTR S-appen kan du låsa och låsa upp 
dörren bara genom en sveprörelse på skärmen till din 
smartphone.  Dessutom kan du överföra nycklar till andra 
användare, som familjemedlemmar eller hantverkare, 
för att ge tillgång när du inte är hemma. Om du väljer att 
använda autolåsfunktionen kan du stänga dörren och 
låsa automatiskt

Passar Yale ENTR S till din dörr?
Yale ENTR S är en eftermonteringslösning för inomhus-
bruk som kan monteras på alla lås med skandinavisk 
standard, vilket gäller de flesta dörrar tillverkade från 
1980 och framåt. Låsenheten har också ett automatiskt 
vred på insidan, som aktiveras genom en sveprörelse  
på pekskärmen. Låsets status indikeras med lysdioder  
och själva låset drivs av sex medföljande standard 
AA-batterier.

Tillbehör för ökad flexibilitet
Du kan lägga till en fjärrkontroll, fingeravtrycksläsare eller 
knappsats för att låsa upp dörren. Fingeravtrycksläsaren 
och knappsatsen monteras på väggen utanför dörren 
och kommunicerar med ENTR S via BLE (Bluetooth Low 
Energy). Fjärrkontrollen kan användas för att låsa och 
låsa upp dörren genom en enkel knapptryckning.

Enkel installation
ENTR S kan enkelt installeras på de flesta skandinaviska 
dörrar utan borrning. Låset kan installeras på dörrar med 
en eller flera hakreglar. Alla nödvändiga skruvar, batterier 
och produktspecifika verktyg ingår. Det enda verktyg du 
behöver ha är en skruvmejsel.

Specifikation

• Digitalt lås för villor och lägenheter

• Enkel installation på insidan av dörren

• Lås/lås upp dörren med mobilen (BLE)

• Tillbehör: Fingeravtrycksläsare, knappsats, fjärrkontroll

• Mekanisk öppning när som helst

• Tillgängliga språk i appen: svenska, norska, danska, 
engelska

• Drivs av sex AA-batterier (medföljer)

• CE-märkt

• Skruvar/tillbehör för installation medföljer

• IP43

Förpackningen innehåller

Låsenhet för eftermontering

6 batterier

6 skruvar

1 magnet för automatisk låsning

1 insexnyckel

1 axel

1 D-formad platta

Observera – vid extra tjocka/tunna dörrar kan det behövas en avbitartång 
för justering av skruvlängden.
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