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Installation af hubben 

Download Yale smart Living app’en
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Installation

a Søg efter Yale Smart Living Home i 
Google Play eller App Store. 

b  Download og installer app’en.
c  Følg instruktionerne vedrørende  

installation og opsætning af din konto. 
d  Du kan finde mere information på 

www.yale.no

a Placer hubben et centralt sted i huset, 
tæt på hvor du har WI-FI eller en tråd-
løs router. Distancen mellem hubben 
og Yale Doorman bør ikke være mere 
end 8 meter. Husk at en væg kan 
mindske distancen. 

b  Tilslut netværkskabel.  

c   Tænd for batteriet. 
 
d  Tilslut strømforsyning og tænd for hubben.  

Det tager normalt 2-3 minnutter før den kommer online.  
Når hubben stopper med at blinke, er installationen færdig. 
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Installation/forberedelse af Yale Doorman  
til integration med hubben
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Forbind Yale Doorman til hubben4

For installation af Yale Doorman, se venligst installationsvejledningen der leveres  
sammen med Yale Doorman.Har du allerede Yale Doorman installeret, med eller uden 
et radiomodul, skal man lave en nulstilling af sin Yale Doorman.

Dette gøres på følgende måde:

a  Tag batterierne ud af Yale Doorman.
b Afmontér indersiden af Yale Doorman (4 skruer, de 2 øverste og de 2 nederste).
c  Flyt Easy/Advanced omskifteren til modsat position.  

Omskifteren sidder inde på printet, på det indvendige langskilt.
d  Montér enheden på døren og isæt batterierne igen.
e  Følg den talte instruktion for at lægge en masterkode ind  

(6 cifre og bekræft med P-knappen). 
f  Luk døren og test koden.
g Døren låses ved tryk på * og låses op med *masterkode*

VIGTIGT! Når Yale Doorman er tilsluttet systemet, bliver alle indstillinger i låsen nulstillet. Alle brikker og koder 
som tidligere har været programmeret, vil blive slettet og det vil derfor ikke være muligt at låse op med disse. 
Derudover vil det ikke længere være muligt at konfigurere låsen via låsens tastatur. ALLE indstillinger, koder og 
nøglebrikker bliver håndteret via app’en.

a.  Lås op og åben døren.
b. Fjern batteridæksel.
c.  Tag mindst et batteri ud.
d. Montér radiomodulet i låsen, under batterierne. 
e.  Åben app’en.
f.  Vælg Indstillinger/Låseindstillinger/Låse.
g.  Tryk på knappen Tilføj ny enhed 
h.  Tryk på Jeg tilføjer en lås
i.  Tryk på Næste
j.  Tryk på Næste
k. Tryk på Aktiver læringstilstand
l.  Sæt batterierne i låsen
m. Med døren åben taster man #masterkode# på låsens tastatur
 (Masterkoden vi lagde ind i afsnit 3)
n. Følg instruktionerne i app’en
p. Montér batteridæksel
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Find mere information på vores supportside på 
www.yale.dk

Den smarteste måde at sikre dit hjem på
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