
S důvěrou každý den

Wi-Fi bridge
Yale Connect

•   Funguje s aplikací Yale Access. K dispozici pro zařízení se systémy 
Android a iOS.

•   Jednoduché nastavení v několika krocích. Připojí se do zásuvky 
v blízkosti chytrého zámku Yale a napojí se na domácí Wi-Fi® 
během několika minut.

* Google vás poté požádá o hlasový kód PIN. Zkontrolujte dostupnost ve vaší zemi 
na internetových stránkách Google Assistant.

 Alexa vás požádá o hlasový kód PIN, který můžete vytvořit v aplikaci Alexa (přejděte na 
Chytrá domácnost > Vybrat název zámku > Upravit). Informace o dovednostech Amazon Alexa 
a kompatibilitě v jednotlivých zemích jsou uvedeny na internetových stránkách Amazon.

Svůj chytrý zámek Yale zamknete a odemknete odkudkoliv.

Přes svůj telefon ihned pustíte hosty na dálku dovnitř, kdykoliv 
zkontrolujete stav zámku a díky okamžitým upozorněním na 
každé zamčení nebo odemčení dveří můžete být klidnější. 
Příslušenství chytrých zámků Yale.

Otevřete dveře, i když 
nejste doma

Monitorujte přístup 
odkudkoliv

Vždy budete mít přehled 
o tom, kdo a kdy přichází 

a jestli jsou dveře 
zamčené či odemčené. 
Kdykoliv a odkudkoliv 

můžete kontrolovat stav 
zámku.

Ze svého chytrého 
telefonu okamžitě 

odemknete 
návštěvníkům dveře na 
dálku a zase je za nimi 

zamknete, ať už jste 
kdekoliv.

Pomocí zařízení 
s hlasovými asistentkami 

můžete kdykoliv dveře 
odemykat (pomocí PIN 

kódu *), bezpečně je 
zamykat a kontrolovat stav 

svého chytrého zámku.

Můžete integrovat různé 
aplikace, například 
hlasové asistentky.



Technické údaje

Modelové označení Wi-Fi bridge Yale Connect

SKU
05/401C00/WH (EU)
05/401G00/WH (Spojené království)

Normy Specifikace Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart), Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 (b/g/n)

Rozměry výrobku šířka 60 mm, výška 60 mm a hloubka 60 mm

Hmotnost výrobku 87g

Lze propojit s:

+

•  1 Wi-Fi bridge Yale Connect

•  Průvodce rychlým spuštěním

Vyžaduje:

•  Chytrý zámek Yale

•   Aplikaci Yale Access pro systém iOS 
nebo Android

•  Chytrý telefon s technologií Bluetooth®

•  Internetové připojení

•  Wi-Fi® síť 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)

www.yalehome.com

Součást skupiny ASSA ABLOY

Součást balení:

+


