
S důvěrou každý den

Chytrá klávesnice 
Yale Smart Keypad

•   Pohodlné zamknutí jedním dotykem. Při odchodu ušetříte čas, protože 
své dveře zamknete pouhým jedním dotykem.

•   Napájení z baterie. Chytrá klávesnice Yale Smart Keypad je napájena 
dvěma bateriemi AAA, takže není nutná žádná elektroinstalace.

•   Máte naprostou kontrolu. Své dveře uzamknete nebo odemknete 
pomocí chytré klávesnice Yale Smart Keypad, svého chytrého telefonu 
nebo tradičního klíče – je to vždy na vás.

•   Určeno pro chytré zámky Yale. Chytrá klávesnice Yale Smart Keypad 
vyžaduje pro nastavení a pro okamžitá upozornění chytrý zámek Yale 
a aplikaci Yale Access.

•   Snadné hostování. Chytrý zámek Yale a chytrá klávesnice Yale Smart 
Keypad vám umožní spravovat příchody hostů odkudkoliv na světě. 
Svým hostům zajistíte bezproblémový, chytrý příchod, aniž by bylo 
nutné schovávat klíče pod květináč.

Zabezpečený, kódovaný přístup domů.

Nikdy již nebudete muset nechávat klíče pod rohožkou. 
Vytvořte jedinečné přístupové kódy pro rodinu a hosty, 
jejichž pomocí odemknou váš chytrý zámek Yale bez 
tradičního klíče nebo chytrého telefonu. Příslušenství 
chytrých zámků Yale.

Snadné použití pro 
každého

Dokonalé pro hosty, službu 
venčení psa, uklízečku, 

řemeslníky či obchodníky, 
kteří vyžadují přístup 

do vašeho domu.

Díky jedinečným kódům 
každého hosta můžete 

sledovat, kdo k vám 
domů přišel.

Buďte v klidu – své 
dveře můžete kdykoliv 

uzamknout, i když se vám 
v telefonu vybije baterie 
nebo svůj chytrý telefon 

nebo klíče ztratíte. 

Máte přehled o tom, kdo 
a kdy k vám přichází

Užívejte si klid duše



Technické údaje

Modelové označení Chytrá klávesnice Yale Smart Keypad

SKU 05/301000/BL

Normy Specifikace Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart)

Rozměry výrobku šířka 25 mm, výška 75 mm a hloubka 23 mm

Hmotnost výrobku 50 g včetně baterií

Lze propojit s:
•  1 chytrá klávesnice Yale Smart Keypad

•  2 baterie AAA

•  2 šrouby

•  2 hmoždinky

•  Oboustranná páska

•  Průvodce rychlým spuštěním

Vyžaduje:

•  Chytrý zámek Yale

•   Aplikaci Yale Access pro systém iOS 
nebo Android

•  Chytrý telefon s technologií Bluetooth®

www.yalehome.com

Součást skupiny ASSA ABLOY

Součást balení:


