
 
 
EasyFingerTouch «onepage» opplæring.  

1. Markedets enkleste montering, se monteringsvideo på www.easyaccess.no så lærer man også 
mange gode tips. EasyFingerTouch gir også markedets raskeste adgang.  

2.   
- inntil 999 valgfrie koder fra 1-9 siffer i koden 
- inntil 999 nøkkelbrikker , 3 stk følger med. 
- Inntil 200 fingeravtrykk 

 
3. Innvendig tastatur for å kunne stille låsen i «borte sikring» , innvendig håndtak låses med kode. 

Hindrer at noen kan knuse sidefelt og åpne døren eller bryte seg inn andre plasser og bruke 
utgangsdør som exit.  

 
4. Nødnøkler er det som skiller oss fra andre leverandører, den skaper en ekstra trygghet på at 

man «alltid» kommer inn selv om elektronikken på et eller annet tidspunkt under låsens 
levetid skulle svikte.    

 
5. Alle EasyAccess låser oppfyller generelle forsikringskrav, dvs at de er godkjent for bruk i private 

hjem av alle forsikringsselskaper.  
 

6. App styring, det lanseres en Zigbee/Bluetooth modul i Q4 2020, den gjør at låsen kan legges inn 
i de fleste moderne smarthussystemer. I Q1 2021 lansere EasyAccess sin egen smarthus 
plattform som disse låsene er forberedt for.  
 

7. Leveres med hakereile låsekasse og sluttstykke i karm for ekstra sikkerhet, utbyggingsbeslag 
følger også med for å gjøre det enklere for kundene.  
 

8. EasyFingerTouch passer også som den eneste på markedet til dører med trepunkt´s lås, den 
varianten hvor man løfter håndtaket opp.  
 

9.  EasyFingerTouch kan kombineres med EasyRingV2 wifi ringeklokke og EasyRing Lockmodul, det 
lar kunden få full oversikt over sitt inngangsparti og muligheten til fjernåpning av låsen via App 
 

10. EasyAccess er et norsk selskap og vi har support med en åpen linje der dere eller kundene kan 
snakke direkte med oss mellom 09-15:30 (Lunsjstengt 12-12:30) på hverdager, i weekenden 
svarer vi også på mail . Post@fingeravtrykk.no eller +47 45492923 
 
Godt salg, mvh EasyAccess AS .  
 
 



 
 
EasyRingV2 «onepage» opplæring.  
 

1. WIFI ringeklokke med app 
 

- Led display med velkomsthilsen  
- Leveres med innvendig trådløs enhet som varsler de som er hjemme om at noen ringer på om 
de ikke har telefonen i nærheten.  
- Flere brukere tilkoblet 
- Toveis tale 
- Bevegelsessensor som også lagrer hendelser i innebygd minnekort.  

 
 

2.  Montering.  
        - Kan monteres med medfølgende strømtilførsel som kobles til nærmeste støpsel, ca 2,5 meter.                                                             
          lang ledning.  
       -  Kan monteres og kobles til eksisterende strømtilførsel mellom 8-24 V AC og DC spenning.   
           Viktig å følge side 19 i manualen .  

              -Kan monteres med EasyRing Batterypack , kjøpes separat . Batteripakken monteres på   
                innersiden av vegg. Lades med micro usb og holder til ca 3 mnd bruk.  

 
 

3. Enkelt å koble opp med QR kode  



 
4. Fjernåpning av dørlås via EasyRingLock module. Ved å installere nevnte modul så kan man via 

EasyRingV2 app fjernåpne dørlåsen ved behov. Modul selges som ekstra utstyr.  
 
 
 

5. EasyAccess er et norsk selskap og vi har support med en åpen linje der dere eller kundene kan 
snakke direkte med oss mellom 09-15:30 (Lunsjstengt 12-12:30) på hverdager, i weekenden 
svarer vi også på mail . Post@fingeravtrykk.no eller +47 45492923 
 
Godt salg, mvh EasyAccess AS .  
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