
 

   

Yale Access App_Getting Started (Aplikace Yale 
Access_Začínáme) 

Jak přidat v aplikaci Yale Access nové zařízení 

Tento článek obsahuje kroky pro přidání nového zařízení do aplikace Yale Access. 

Po dokončení fyzické instalace budete pravděpodobně chtít přidat do aplikace Yale Access své 

zařízení tak, aby bylo později toto zařízení pomocí aplikace přístupné. 

Ještě než začnete, stáhněte si aplikaci Yale Access z obchodu Apple Store nebo Google Play 

podle toho, zda používáte telefon se systémem iOS nebo Android: 

 

 
 

 
 

Zařízení Yale Access mají QR kód, který lze použít k přidání zařízení do aplikace Yale Access. 

Pokud již nemáte QR kód k zařízení k dispozici, můžete zařízení přidat pomocí sériového čísla. 

1. Spusťte aplikaci Yale Access. 

2. Vyberte nabídku v levém horním rohu. 

3. Vyberte „Nastavit zařízení“ pro přístup ke skeneru QR kódů. 

4. Naskenujte kód. Pokud jej nemůžete naskenovat, vyberte možnost „Nelze naskenovat kód“ 

a přidejte zařízení pomocí sériového čísla. 

5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete kroky pro přidání nového zařízení. 

 

Jak stáhnout aplikaci Yale Access 

Aplikace Yale Access je nezbytná k ovládání vašich produktů Yale prostřednictvím vašeho 

mobilního zařízení. Aplikace Yale Access je k dispozici pro iPhone a Android. Stáhněte si aplikaci 

Yale Access z App Store nebo Google Play v závislosti na vašem zařízení. 

 

 
 

 
 

Jakmile aplikaci Yale Access stáhnete, přihlaste se nebo vytvořte Účet Yale. 

 

https://support.shopyalehome.com/phone-compatibility-r1Z1SofuE
https://account.august.com/login?brand=yale
https://apps.apple.com/in/app/yale-access/id1450980221
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.august.bennu&hl=en_US
https://apps.apple.com/in/app/yale-access/id1450980221
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.august.bennu&hl=en_US


 

   

Jak nastavit plány přístupu 

Chytré zámky Yale Smart Lock mají 3 typy přístupu: Neomezený, dočasný a opakující se. Při 

přidávání hostů k vašemu zámku Smart Lock si můžete vybrat ze tří různých typů přístupu. 

V seznamu hostů můžete upravit typy přístupu pro své stávající hosty nebo je nastavit, když 

pozvete nové hosty. 

 Neomezený – Hosté mají neomezený přístup, ale vlastník může tento přístup kdykoli změnit 

nebo smazat. 

 Opakující se – Hosté mají naplánovaný čas přístupu, který se opakuje. Hosté jsou například 

pozváni každé pondělí, středu a pátek ráno od 8:00 do 10:00 hodin. 

 Dočasný – Hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší. Hosté mají 

například jednorázový přístup, který je omezen na vámi zvolený datum a čas. 

Pokyny pro nastavení a úpravu plánů přístupu jsou uvedeny níže. Vyberte iOS nebo Android, 

v závislosti na vašem zařízení. 

iOS 

Provedení změn v plánech přístupu: 

1. Vyberte zámek z Klíčenky. 

2. Jděte do Seznam hostů. 

3. Vyberte hosta. 

4. Jděte do Plán přístupu. 

5. Vyberte některou z možností: Neomezený, Opakující se nebo Dočasný. 

Neomezený přístup 

Zvolte Neomezený přístup, pokud chcete svému hostovi poskytnout neomezený přístup 

k vašemu zámku. 



 

   

 

Opakující se přístup 

Vyberte den nebo více dnů a časová okna, v rámci kterých chcete poskytnout svému hostovi 

Opakující se přístup k vašemu zámku. 

 

PLÁN PŘÍSTUPU 

 

Jak častý přístup Sarah 

umožníte/nastavíte pro hlavní 
vchod? 

Neomezený 

Opakující se 

Dočasný 

PLÁN PŘÍSTUPU 

 

Jak častý přístup Sarah 

umožníte/nastavíte pro hlavní 
vchod? 

Neomezený 

Opakující se 

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO 

Začátek Konec 

8:00   24:00 

Dočasný 



 

   

Dočasný přístup 

Pro Dočasný přístup vyberte časový rámec, ve kterém bude mít váš host přístup k zámku. 

Dočasní hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší ve vámi určený 

čas. Například dočasný přístup od 11/4/15 8:00 hodin do 13/4/15 v poledne. Po dokončení uložte 

provedené změny kliknutím na „OK“. 

 

Android 

Provedení změn v plánech přístupu: 

1. Vyberte zámek z Klíčenky. 

2. Jděte do Seznam hostů. 

3. Vyberte hosta. 

4. Jděte do Plán přístupu. 

5. Vyberte některou z možností: Neomezený, Opakující se nebo Dočasný. 

Neomezený přístup 

Zvolte Neomezený přístup, pokud chcete svému hostovi poskytnout neomezený přístup 

k vašemu zámku. 

DATUM A ČAS 

Začátek 

So 11. dubna, 8:00 

 

Konec 

Po 13. dubna, 12:00 

 

OK 



 

   

 

Opakující se přístup 

Vyberte den nebo více dnů a časová okna, v rámci kterých chcete poskytnout svému hostovi 

Opakující se přístup k vašemu zámku. 

 

PLÁN PŘÍSTUPU 

 

Neomezený 

Opakující se 

Dočasný 

 

Uložit změny 

PLÁN PŘÍSTUPU 

 

Neomezený 

Opakující se 

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO 

Začátek  Konec 

8:00   24:00 

Dočasný 

 

Uložit změny 



 

   

Dočasný přístup 

Pro Dočasný přístup vyberte časový rámec, ve kterém bude mít váš host přístup k zámku. 

Dočasní hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší ve vámi určený 

čas. Například dočasný přístup od 11/4/15 8:00 hodin do 13/4/15 v poledne. Po dokončení uložte 

provedené změny kliknutím na „OK“.  

 

 

Jak zaslat hostům pozvánku k používání vašeho zámku Smart Lock 

Rozdejte Bezklíčové přístupy rodině, přátelům a službám uvedeným ve vašich kontaktech v 

aplikaci Yale. Jednoduše pošlete každému hostovi pozvánku ke stažení aplikace Yale Access. 

Poté budou mít okamžitý přístup do vašeho domova na základě úrovní přístupu, které jste 

nastavili. Pokud již mají účet Yale, zobrazí se váš klíč v jejich klíčence po odeslání pozvánky za 

předpokladu, že ji odešlete na číslo uvedené v jejich účtu Yale Access. 

Vyberte iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) k zobrazení kroků nezbytných 

k zaslání pozvánky vašim hostům k používání vašeho zámku Yale Smart Lock. 

iOS 

Chcete-li přidat hosta, pošlete mu nejprve pozvánku: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a vyberte ikonu hosta z nabídky v pravém dolním rohu obrazovky. 

2. Zvolte Pozvat a poté vyberte možnost pozvání. Zadejte telefonní číslo hosta nebo jej vyberte ze 

seznamu kontaktů a pozvěte ho k používání vašeho zámku. 

PLÁN PŘÍSTUPU 

 

Neomezený 

Opakující se 

Dočasný 

Začátek           Konec 

17/06/2016     19/06/2016 

8:00       12:00 



 

   

3. Jakmile přidáte svého hosta a určíte jeho úroveň a typ přístupu, zvolte Poslat pozvánku. Více 

informací o úrovních přístupu najdete zde. 

 

Poté, co pozvete hosta k používání vašeho zámku Smart Lock, obdrží textové upozornění 

s odkazem na stažení aplikace Yale Access. Když si pozvaný stáhne a spustí aplikaci Yale 

Access, má tři možnosti, jak se přihlásit. Váš host by měl zvolit modrý rámeček s textem 

„DOSTAL JSEM POZVÁNKU“. Po zvolení této možnosti se váš zámek přidá do klíčenky hosta. 

Váš host pak bude přidán do vašeho seznamu hostů a uvidí váš zámek ve své klíčence v aplikaci 

Yale Access. 

Pokud váš host vybere možnost PŘIDAT MÉ PRVNÍ ZAŘÍZENÍ Yale, spustí se standardní postup 

pro přidání zámku, avšak nebude možné jej dokončit, protože zařízení je již spárováno s vaším 

účtem. 

Poslední možnost je PŘIHLÁSIT se k existujícímu účtu. Uživatelé Yale Access, kteří již mají účet 

s přiřazenými zařízeními, se mohou pomocí této možnosti přihlásit. 

Hosté mají k chytrému zámku omezený přístup. Pokud chcete někomu poskytnout rozšířený 

přístup, například s oprávněním Auto-Lock nebo Auto-Unlock, můžete úroveň přístupu hosta 

upgradovat na vlastníka. Chcete-li změnit úroveň přístupu hosta na vlastníka, postupujte podle 

pokynů uvedených zde. 

Pokud máte chytrou klávesnici Yale Smart Keypad, je stejně snadné poskytnout hostům vstupní 

kód. Chcete-li se dozvědět více o pozvánkách se vstupním kódem, klikněte prosím sem. 

 

POZVAT 

 

Sarah Harris 

Upravit jméno 

Úroveň přístupu 

Plán přístupu 

 

Poslat pozvánku 

https://support.shopyalehome.com/set-smart-lock-access-levels-SJ8_751xw
https://support.shopyalehome.com/set-smart-lock-access-levels-SJ8_751xw
https://support.shopyalehome.com/how-do-i-send-my-guest-a-personal-entry-code-BJ5PJ6G_N


 

   

 

POZNÁMKA: Hosté musí mít kompatibilní chytrý telefon ke stažení aplikace Yale Access 

a používání zámku Smart Lock. 

Android 

Chcete-li přidat hosta, pošlete mu nejprve pozvánku: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a vyberte ikonu hosta z nabídky v pravém dolním rohu obrazovky. 

2. Zvolte Pozvat a poté vyberte možnost pozvání. Zadejte telefonní číslo hosta nebo jej vyberte ze 

seznamu kontaktů a pozvěte ho k používání vašeho zámku. 

3. Jakmile přidáte svého hosta a určíte jeho úroveň a typ přístupu, zvolte Poslat pozvánku. Více 

informací o úrovních přístupu najdete zde. 

Pojďte dál. 

Vítejte v životě, který je 
jednodušší a bezpečnější. 

 

Dostal jsem pozvánku 

Přidat mé první zařízení 

 

Přihlásit se 

https://support.shopyalehome.com/phone-compatibility-r1Z1SofuE
https://support.shopyalehome.com/set-smart-lock-access-levels-SJ8_751xw


 

   

 

Poté, co pozvete hosta k používání vašeho zámku Smart Lock, obdrží textové upozornění 

s odkazem na stažení aplikace Yale Access. Když si pozvaný stáhne a spustí aplikaci Yale 

Access, má tři možnosti, jak se přihlásit. Váš host by měl zvolit modrý rámeček s textem 

„DOSTAL JSEM POZVÁNKU“. Po zvolení této možnosti se váš zámek přidá do klíčenky hosta. 

Váš host pak bude přidán do vašeho seznamu hostů a uvidí váš zámek ve své klíčence v aplikaci 

Yale Access. 

Pokud váš host vybere možnost PŘIDAT MÉ PRVNÍ ZAŘÍZENÍ Yale, spustí se standardní postup 

pro přidání zámku, avšak nebude možné jej dokončit, protože zařízení je již spárováno s vaším 

účtem. 

Poslední možnost je PŘIHLÁSIT se k existujícímu účtu. Uživatelé Yale Access, kteří již mají účet 

s přiřazenými zařízeními, se mohou pomocí této možnosti přihlásit. 

Chcete-li změnit úroveň přístupu hosta na vlastníka, postupujte podle pokynů uvedených zde. 

Pokud máte chytrou klávesnici Yale Smart Keypad, je stejně snadné poskytnout hostům vstupní 

kód. Chcete-li se dozvědět více o pozvánkách se vstupním kódem, klikněte prosím sem. 

POZNÁMKA: Hosté musí mít kompatibilní chytrý telefon ke stažení aplikace Yale Access 

a používání zámku Smart Lock. 

 

Jak aktivovat funkci Auto-Lock 

Funkce Auto-Lock umožňuje, aby se vaše dveře automaticky uzamkly po uplynutí předem 

stanovené doby (až 30 minut).  

Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte být autorizovaným vlastníkem přidruženého zámku 

a nacházet se v dosahu Bluetooth zámku, na kterém tuto funkci aktivujete. 

Nastavení pozvánky 

 

Sarah Harris 

 

Úroveň přístupu: VLASTNÍK 

Plán přístupu: NEOMEZENÝ 

https://support.shopyalehome.com/set-smart-lock-access-levels-SJ8_751xw
https://support.shopyalehome.com/how-do-i-send-my-guest-a-personal-entry-code-BJ5PJ6G_N
https://support.shopyalehome.com/phone-compatibility-r1Z1SofuE


 

   

POZNÁMKA: Pokud chcete použít funkci Auto-Lock Timing (časovač automatického 

uzamčení), která kontroluje, kdy se vaše dveře po zavření zamknou, musíte mít 

nainstalovaný DoorSense™. Bez DoorSense™ se s aktivní funkcí Auto-Lock vaše dveře 

automaticky uzamknou ihned po jejich zavření. 

Jak aktivovat funkci Auto-Lock s iOS 

Následující kroky vám pomohou nastavit funkci automatického uzamčení dveří (Auto-Lock) na 

vašem zařízení s iOS: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a z klíčenky vyberte příslušnou nemovitost (zámek), pokud jich 

máte několik. 

2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu obrazovky se zámkem v kruhu pro 

otevření nabídky Nastavení. 

3. Ze zobrazených zařízení vyberte příslušný zámek. 

4. Zvolte funkci Automatické uzamčení (Auto-Lock), která je uvedena v nabídce automatických 

funkcí zámku. 

5. Přepínáním vyhledejte a proveďte volbu Povolit automatické uzamčení – zapnout, a poté 

Časovač automatického uzamčení* – nastavit. 

6. Dole klepněte na Uložit změny. 

Tím jsou dokončeny kroky k povolení funkce automatického uzamčení (Auto-Lock) na vašem 

zámku Yale Smart Lock. Váš zámek se automaticky uzamkne po uplynutí času nastaveného 

v časovači automatického zámku. 

Naopak, pokud chcete funkci Auto-Lock deaktivovat, proveďte výše uvedené kroky a přepínáním 

vyberte možnost Povolit automatické uzamčení – vypnout. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, 

musíte být v dosahu Bluetooth zámku. 



 

   

 

Jak aktivovat funkci Auto-Lock 

v systému Android 

Následující kroky vám pomohou nastavit funkci automatického uzamčení dveří (Auto-Lock) na 

vašem zařízení se systémem Android: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a z klíčenky vyberte příslušnou nemovitost (zámek), pokud jich 

máte několik. 

2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu obrazovky se zámkem v kruhu pro 

otevření nabídky Nastavení. 

3. Ze zobrazených zařízení vyberte příslušný zámek. 

4. Zvolte funkci Automatické uzamčení (Auto-Lock), která je uvedena v nabídce automatických 

funkcí zámku. 

5. Přepínáním vyhledejte a proveďte volbu Povolit automatické uzamčení – zapnout, a poté 

Časovač automatického uzamčení – nastavit. 

6. Dole klepněte na Uložit změny. 

Tím jsou dokončeny kroky k povolení funkce automatického uzamčení (Auto-Lock) na vašem 

zámku Yale Smart Lock. Váš zámek se automaticky uzamkne po uplynutí času nastaveného 

v časovači automatického zámku. 

Naopak, pokud chcete funkci Auto-Lock deaktivovat, proveďte výše uvedené kroky a přepínáním 

vyberte možnost Povolit automatické uzamčení – vypnout. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, 

musíte být v dosahu Bluetooth zámku. 

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ 

 

Jakmile se dveře zavřou, 

zamknou se. Pokud se 

neotevřou, znovu se uzamknou 
krátce po odemčení. 

Automatické uzamčení povoleno 

Auto-Zamknutí když: Okamžitě 

Auto-Zamknutí časování:  
2 min : 00 s 

 

Funkce opětovného uzamčení 

(Re-Lock) uzamkne vaše dveře, 

pokud byly odemčeny, ale 

nebyly ve stanoveném čase 
otevřeny. 

 

Uložit změny 



 

   

 

 

Jak povolit/zakázat zvuky zámku 

Tento článek obsahuje pokyny pro povolení a zakázání zvuků zámku pomocí aplikace Yale. 

iOS 

Ve výchozím nastavení vydávají zámky Yale Smart Lock při zamykání a odemykání dveří zvuky. 

Toto nastavení lze snadno změnit podle následujících kroků: 

1. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka na obrazovce se zámkem v kruhu otevřete 

nabídku Nastavení. 

2. Zvolte Nastavení zámku pro příslušné zařízení. 

3. Dle vašich preferencí vyberte příslušnou možnost pro povolení nebo zakázání zvuků zámku – 

Zvuky zámku zapnout/vypnout. 

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ 

 

Jakmile se dveře zavřou, 

zamknou se. Pokud se 

neotevřou, znovu se uzamknou 
krátce po odemčení. 

Automatické uzamčení povoleno 

Auto-Zamknutí když: Okamžitě 

Auto-Zamknutí časování:  
2 min : 00 s 

 

Funkce opětovného uzamčení 

(Re-Lock) uzamkne vaše dveře, 

pokud byly odemčeny, ale 

nebyly ve stanoveném čase 
otevřeny. 

 

Uložit změny 



 

   

 

Android 

Ve výchozím nastavení vydávají zámky Yale Smart Lock při zamykání a odemykání dveří zvuky. 

Toto nastavení lze snadno upravit podle následujících kroků: 

1. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka na obrazovce se zámkem v kruhu otevřete 

nabídku Nastavení. 

2. Zvolte Nastavení zámku pro příslušné zařízení. 

3. Dle vašich preferencí vyberte příslušnou možnost pro povolení nebo zakázání zvuků zámku 

– Zvuky zámku zapnout/vypnout. 

NASTAVENÍ ZÁMKU 

 

Název zámku: Hlavní vchodové 
dveře 

Zvuky zámku: zapnout 

Automatické uzamčení: vypnout 

Automatické odemčení: zapnout 

Kalibrovat zámek: 

Přidat August Connect: 

Přidat chytrou klávesnici Smart 
Keypad: 

Obnovení továrního nastavení: 

Nápověda k řešení potíží: 

Sériové číslo: L2FP2005HS 



 

   

 

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře 

Tento typ oznámení vás upozorní na situaci, kdy dveře zůstanou po určitou dobu otevřené. 

Abyste mohli nastavit upozornění na otevřené dveře, budete potřebovat chytrý zámek Yale Smart 

Lock s nainstalovanou technologií DoorSense™ a Yale Connect Wi-Fi Bridge. 

NASTAVENÍ ZÁMKU 

 

Název zámku: Hlavní vchodové 
dveře 

ZVUKY 

Zvuky zámku: zapnout 

Správa zvuků zámku 

OZNÁMENÍ 

Chytrá upozornění 

AUTOMATICKÉ FUNKCE 

Automatické uzamčení: 
30 sekund 

Automatické odemčení: 
VYPNOUT 

DOORSENSE 

DoorSense: ZAPNOUT 

Časovač otevřených dveří: 

2 minuty 

POMOCNÉ FUNKCE 

Kalibrovat zámek 

Obnovení továrního nastavení 

INFORMACE 

Pokyny pro instalaci 

Nápověda k řešení potíží 

Sériové číslo: L2FP2005HS 

Verze firmwaru 



 

   

Níže vyberte iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) pro konkrétní kroky k nastavení 

upozornění na otevřené dveře. 

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře (iOS) 

Prvním krokem při nastavování upozornění na otevřené dveře je nastavení časovače otevřených 

dveří. Zvolený časový přírůstek určuje, jak dlouho mohou být vaše dveře otevřené, než budete 

upozorněni.  

 

Pro nastavení časovače otevřených dveří:  

1. Spusťte aplikaci Yale Access. 

2. V nastavení zámku přejděte do části AUTOMATICKÉ FUNKCE.  

3. Klepněte na Časovač otevřených dveří.  

4. Nastavte dobu. 

 

Po nastavení časovače otevřených dveří musíte ještě vytvořit chytré upozornění pro přijetí 

oznámení.  

 

Pro vytvoření a nastavení chytrého upozornění postupujte následovně: 

1. V sekci oznámení na stránce nastavení vašeho zámku přejděte na stránku Chytrá upozornění.  

2. Klepněte na „Vytvořit chytré upozornění“ a poté na „Vybrat událost“. 

ČASOVAČ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Inteligentní upozornění lze nastavit 

tak, aby vás upozornilo, pokud Vaše 

dveře budou ponechány otevřené 

po stanovenou dobu. 

Nastavení doby pootevření dveří:  
2 min : 00 s 

 

Otevřete Chytrá upozornění. 



 

   

 

Vyberte událost „dveře jsou otevřené“ a poté zvolte „Hotovo“. Nakonec klepněte na „Uložit“. 

Nyní budete upozorněni, kdykoli budou dveře ponechány otevřené po dobu, kterou jste nastavili 

v časovači otevřených dveří. 

 

NOVÉ CHYTRÉ UPOZORNĚNÍ 

Upozornit, když: 

Vybrat událost 

Vybrat čas 

 

Zrušit  Uložit 

VYBRAT UDÁLOST 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny 

manuálně 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny 
konkrétním uživatelem 

Dveře zůstaly pootevřené 

Dveře jsou automaticky zamčené 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na 
jeden dotek 

 

HOTOVO 



 

   

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře (Android) 

Prvním krokem při nastavování upozornění na otevřené dveře je nastavení časovače otevřených 

dveří. Zvolený časový přírůstek určuje, jak dlouho mohou být vaše dveře otevřené, než budete 

upozorněni.  

 

Pro nastavení časovače otevřených dveří:  

1. Spusťte aplikaci Yale Access. 

2. V nastavení zámku přejděte do části DoorSense™.  

3. Klepněte na Časovač otevřených dveří.  

4. Nastavte dobu. 

 

Po nastavení časovače otevřených dveří musíte ještě vytvořit chytré upozornění pro přijetí 

oznámení.  

 

Pro vytvoření a nastavení chytrého upozornění postupujte následovně: 

1. V sekci oznámení na stránce nastavení vašeho zámku přejděte na stránku Chytrá upozornění.  

2. Klepněte na „Vytvořit chytré upozornění“ a poté na „Vybrat událost“. 

ČASOVAČ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Inteligentní upozornění lze 

nastavit tak, aby vás upozornilo, 

pokud Vaše dveře budou 

ponechány otevřené po 

stanovenou dobu. 

Nastavení doby pootevření dveří: 
2 min : 00 s 

 

Otevřete Chytrá upozornění 



 

   

 

Vyberte událost „dveře jsou otevřené“ a poté zvolte „Hotovo“. Nakonec klepněte na „Uložit“. 

Nyní budete upozorněni, kdykoli budou dveře ponechány otevřené po dobu, kterou jste nastavili 

v časovači otevřených dveří. 

 

 

 

NOVÉ CHYTRÉ UPOZORNĚNÍ 

Chci dostat upozornění, když: 

Klepnutím vyberte událost. 

Klepnutím vyberte čas. 

 

Zrušit  Uložit 

VYBRAT UDÁLOST 

Dveře jsou zamčeny nebo 
odemčeny manuálně 

Dveře jsou zamčeny nebo 

odemčeny konkrétním 
uživatelem 

Dveře zůstaly pootevřené 

Dveře jsou automaticky 
zamčené 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí 
na jeden dotek 

HOTOVO 



 

   

Jak vytvářet, upravovat a mazat chytrá upozornění 

Chytrá upozornění se odesílají jako oznámení a informují vás o aktivitě vašeho chytrého zámku 

Smart Lock. V přehledu aktivit najdete celou řadu chytrých upozornění. 

Možnosti chytrých upozornění v současné době zahrnují události manuálního uzamčení, operace 

uzamčení konkrétních uživatelů, upozornění na otevřené dveře, oznámení o automatickém 

uzamčení nebo oznámení o uzamčení dveří jedním tlačítkem na klávesnici (vyžaduje chytrou 

klávesnici Yale Smart Keypad). 

Postupem času budou přidána další oznámení a možnosti plánování. 

Pro maximální zážitek z chytrých upozornění doporučujeme spárovat zámek Yale Smart Lock se 

zařízením Wi-Fi Bridge Yale Connect. 

Vyberte buď iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) pro informace o chytrých 

upozorněních a kroky k jejich nastavení. 

iOS 

TYPY CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Při spuštění si uživatelé mohou vybrat z pěti upozornění: 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně 

 Toto upozornění obdržíte tehdy, pokud někdo manipuluje s vaším chytrým zámkem Yale Smart 

Lock ručně nebo pomocí klíče. 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem 

 Toto upozornění obdržíte, když zadaný host nebo vlastník ovládá zámek přes Bluetooth. To 

zahrnuje také odemknutí zámku pomocí aplikace nebo automatické odemknutí. 

Dveře zůstaly pootevřené  

 Toto upozornění obdržíte, pokud dveře zůstanou po určitou dobu otevřené. V nastavení zámku 

můžete stanovit, jak dlouhá tato doba bude. 

Dveře jsou automaticky zamčené 

 Toto upozornění dostanete, když se váš chytrý zámek Yale Smart Lock automaticky uzamkne. 

Funkci automatického uzamčení (Auto-Lock) lze aktivovat či deaktivovat na stránce nastavení 

zámku. 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek (pouze pokud je se zámkem spárována 

chytrá klávesnice Yale Smart Keypad) 

 Toto upozornění obdržíte, když je zámek Yale Smart Lock uzamčen pomocí funkce One-Touch 

Lock (zamknout jedním tlačítkem) na klávesnici Yale Smart Keypad. 

 



 

   

VYTVÁŘENÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Chytrá upozornění najdete v sekci Oznámení v nabídce Nastavení zámku. Pro povolení chytrých 

upozornění: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a přejděte do Nastavení zámku. 

2. Vyberte položku Chytrá upozornění. 

3. Klepněte na modré tlačítko s nápisem „Vytvořit chytré upozornění“. 

4. Poté klepněte na „Vybrat událost“ a zvolte, jaká událost má chytré upozornění spustit. 

 

ÚPRAVY A MAZÁNÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Stávající upozornění můžete kdykoli odstranit na stránce Chytrá upozornění v sekci Oznámení 

v Nastavení zámku. 

Všechna vaše chytrá upozornění najdete na stránce Chytrá upozornění. Klepněte na upozornění, 

které chcete upravit. Pro případ, že budete chtít upozornění smazat, najdete v dolní části stránky 

tlačítko pro smazání upozornění. 

Nakonec potvrďte, že chcete upozornění smazat. Po této akci již oznámení s příslušným 

upozorněním neobdržíte. 

 

VYBRAT UDÁLOST 

Dveře jsou zamčeny nebo 
odemčeny manuálně 

Dveře jsou zamčeny nebo 

odemčeny konkrétním 
uživatelem 

Dveře zůstaly pootevřené 

Dveře jsou automaticky 
zamčené 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí 
na jeden dotek 

 

HOTOVO 



 

   

PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Většina chytrých upozornění vyžaduje, aby byl váš chytrý zámek Yale Smart Lock nainstalován 

a propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge. Pokud váš chytrý zámek Yale Smart Lock 

není propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge, nebudete dostávat většinu upozornění, 

pokud nejste ke svému zámku připojeni přes Bluetooth. Informace o odstraňování problémů se 

zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge naleznete zde. 

 

Android 

TYPY CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Při spuštění si uživatelé mohou vybrat z pěti upozornění: 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně 

 Toto upozornění obdržíte tehdy, pokud někdo manipuluje s vaším chytrým zámkem Yale Smart 

Lock ručně nebo pomocí klíče. 

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem 

 Toto upozornění obdržíte, když zadaný host nebo vlastník ovládá zámek přes Bluetooth. To 

zahrnuje také odemknutí zámku pomocí aplikace nebo automatické odemknutí. 

Dveře zůstaly pootevřené  

 Toto upozornění obdržíte, pokud dveře zůstanou po určitou dobu otevřené. V nastavení zámku 

můžete stanovit, jak dlouhá tato doba bude. 

Dveře jsou automaticky zamčené   

 Toto upozornění dostanete, když se váš chytrý zámek Yale Smart Lock automaticky uzamkne. 

Funkci automatického uzamčení (Auto-Lock) lze aktivovat či deaktivovat na stránce nastavení 

zámku. 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek (pouze pokud je se zámkem spárována 

chytrá klávesnice Yale Smart Keypad) 

 Toto upozornění obdržíte, když je zámek Yale Smart Lock uzamčen pomocí funkce One-Touch 

Lock (zamknout jedním tlačítkem) na klávesnici Yale Smart Keypad. 

 

VYTVÁŘENÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Chytrá upozornění najdete v sekci Oznámení v nabídce Nastavení zámku. Pro povolení chytrých 

upozornění: 

1. Spusťte aplikaci Yale Access a přejděte do Nastavení zámku. 

2. Vyberte položku Chytrá upozornění. 

3. Pro vytvoření nového chytrého upozornění klepněte na žluté znaménko plus (+). 

4. Poté klepněte na „Vybrat událost“ a zvolte, jaká událost má chytré upozornění spustit. 

https://support.shopyalehome.com/troubleshooting-the-led-indicator-on-yale-connect-HJDGZlyv


 

   

 

ÚPRAVY A MAZÁNÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Stávající upozornění můžete kdykoli odstranit na stránce Chytrá upozornění v sekci Oznámení 

v Nastavení zámku. 

Všechna vaše chytrá upozornění najdete na stránce Chytrá upozornění. Klepněte na upozornění, 

které chcete upravit. Pro případ, že budete chtít upozornění smazat, najdete v dolní části stránky 

tlačítko pro smazání upozornění. 

Nakonec potvrďte, že chcete upozornění smazat. Po této akci již oznámení s příslušným 

upozorněním neobdržíte. 

 

PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ 

Většina chytrých upozornění vyžaduje, aby byl váš chytrý zámek Yale Smart Lock nainstalován 

a propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge. Pokud váš chytrý zámek Yale Smart Lock 

není propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge, nebudete dostávat většinu upozornění, 

pokud nejste ke svému zámku připojeni přes Bluetooth. Informace o odstraňování problémů se 

zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge naleznete zde. 

 

 

VYBRAT UDÁLOST 

Dveře jsou zamčeny nebo 
odemčeny manuálně 

Dveře jsou zamčeny nebo 

odemčeny konkrétním 
uživatelem 

Dveře zůstaly pootevřené 

Dveře jsou automaticky 

zamčené 

Dveře jsou zamčeny klávesnicí 

na jeden dotek 

 

HOTOVO 

https://support.shopyalehome.com/troubleshooting-the-led-indicator-on-yale-connect-HJDGZlyv

