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Installation av
Yale Smart Living
Hub och Låsmodul
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För installation av Yale Doorman följ instruktionerna bipackade med
produkten. Om låset är installerat sedan tidigare eller är integrerat med
en annan modul krävs master reset av låset enligt nedan:

Installera er Hub
a

•
•
•

Placera er Hub centralt i huset,
exempelvis nära er internet router.
Avståndet mellan Hub och Yale
Doorman ska inte överskrida 8 m.
Väggar och annat kan begränsa
räckvidden.

•
•

b Koppla in spänningsadaptern i
väggutag och Hub.
c

Ta bort gummilocket och se till att switchen är i
läget ON. Efter cirka 2-3 minuter är Hub normalt
online. Indikeras av fast grönt LED-ljus.

•
b

Ladda ned Yale Smart Living
•

Sök Yale Smart Living på
Googla Play eller App Store.

•

Ladda ned och installera appen.

•

Följ instruktionerna för att
installera och configurera ert
användarkonto.

•

Mer information finner ni på
www.yale.se

Ta bort batterierna ur låset.
Demontera insidans enhet från dörren. (Fyra skruvar).
Ändre Easy/Advance-brytaren från Easy till Advance eller vice
versa. (Se låsmanual för att hitta brytarens placering).
Återmontera enheten på dörren och sätt i batterierna.
Följ den talade instruktionen för att lägga in masterkoden.
(6 siffror och P-knapp).
Kontrollera koden.

VIKTIGT: När Yale Doorman är integreras till ett system raderas låsets tidigare inställningar,
nyckelbrickor och koder. Ni kommer inte kunna göra några inställningar eller programering
via låsets knappsats. ALLA inställningar, koder och nyckelbrickor hanteras från nu i Appen.
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Installera/förbered er Yale Doorman för installtion

Integrera Yale Doorman till Smart Living
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Lås upp och öppna dörren.
Öppna batterilocket.
Ta ut ett batteri ur låser.
OM låset sedan tidigare är integrerat med en annan
modul krävs en masterreset av låset. Ta då bort ett
batteri och ändra Easy/Advansed switchen. Sätt i
batteriet igen, välj en masterkod enligt den talande
instruktionen från låset, ta ut ett batteri igen.
Montera modulen i låset, nedanför batterierna.
När Yale Doorman är integrerat kommer ni inte kunna göra
några inställningar eller programmering via låsets knappsats.
ALLA inställningar, koder och nyckelbrickor hanteras
nu från Appen.
Tryck på ”Aktivera inlärningsläget” i appen.
Sätt tillbaka alla batterier i låset.
Med dörren fortfarande öppen slå in # masterkod # på låsets knappsats.
Masterkod från punkt 4.
Följ instruktionerna i appen och eventuella talade instruktioner från låset.
Stäng batterilocket.
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Nyckelbricka
Håll den aktuella nyckelbrickan mot låsets läsare och tryck
på nästa.
Namnge användaren och lägg till en 4-siffrig PIN-kod.
PIN-kod är inte tvingande men rekommenderas för högsta
säkerhet.
När nyckelbrickan är sparad behöver
den verifieras i alla lås genom att läsa av
nyckelbrickan 3 gånger på varje enhet.
Den gröna hänglåssymbolen ska tändas
upp vid varje läsning. Verifieringen
etablerar nyckelbrickans och låsets
säkerhetsfunktioner.
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För mer information läs på www.yale.se
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