YALE PÄIVITYS
7.5.2019 | 2:00 – 3:00

Yleiset kysymykset
K. Vaikuttaako päivitys Yale Doorman -älylukkooni?
V. Ei vaikuta. Yale Doorman -älylukko voidaan avata avauskoodilla tai kulkutunnisteella, joten

oven avaaminen ei ole riippuvainen pelkästään Yale Home -applikaation toiminnasta.
Turvallisuussyistä Yale Doorman myös aukeaa aina mekaanisesti sisäpuolen painikkeesta.

K. Tarvitseeko minun ladata tai asentaa Yale Home –applikaatio uudelleen?
V. Ei tarvitse. Käytä nykyistä applikaatiota ja nykyisiä tunnuksiasi kirjautumiseen.
K. Unohdin salasanani, mitä teen?
V. Avaa Yale Home -applikaatio ja valitse alareunasta “Unohditko salasanasi”. Applikaatio
ohjeistaa sinua salasanan vaihtamisessa.

K. Mitä voin tehdä, jos Smart Hub jää Offline-tilaan päivityksen jälkeen?
V. Smart Hub -keskusyksikön takaa löytyvän kumitulpan alla on akkuvarmennuskytkin. Aseta

kytkin OFF-tilaan ja irrota virtapiuha Smart Hubista. Odota viisi minuuttia ja kytke virtapiuha
takaisin ja aseta kytkin ON-tilaan.

K. Miksi Smart Hub piipittää?
V. Smart Hub voi piipittää päivityksen aikana hetken ajan. Jos piipitys jatkuu pidempään kuin

viisi minuuttia, poista akkuvarmennuskytkimen kumitulppa ja aseta kytkin OFF-tilaan ja irrota
virtapiuha Smart Hubista. Odota viisi minuuttia, kytke virtapiuha takaisin ja aseta kytkin ONtilaan.
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K. Kuinka varmistan, että järjestelmän keskeiset toiminnot ovat kunnossa?
V. Yale Smart Home Alarm -hälytinjärjestelmän mukana on toimitettu langaton näppäimistö, jolla
järjestelmän valvonta voidaan kytkeä päälle ja pois ilman, että järjestelmän tarvitsee olla
kytkettynä internetiin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lisätarvikkeena saatavaa kaukoavainta.

Päivityksen jälkeen kokeile kytkeä valvonta päälle ja pois ohjeen mukaisesti:

K. Järjestelmän keskeisissä toiminnossa on ongelmia, mitä voin tehdä?
V. Poista näppäimistö järjestelmästä valitsemalla applikaatiosta Asetukset / Hälytysasetukset /
Laitteet. Etsi listasta näppäimistö ja pyyhkäise se sivulle poistaaksesi laitteen.

Poistamisen jälkeen tee seuraavasti:
1) Paina näppäimistön Paniikkinappi A:ta ja sen jälkeen 0000
2) Näppäimistön LED alkaa vilkkumaan
3) Paina uudelleen Paniikkinappi A:ta ja sen jälkeen 7
4) Paina Valvonta pois -näppäintä kahdesti.
Lisää näppäimistö järjestelmään takaisin seuraavasti:
1) Avaa applikaatio ja valikko / Lisää laite / Lisään hälytyslaitetta
2) Seuraa applikaation ohjeita ja aktivoi oppimistila
3) Kun oppimistila on aktiivinen, paina näppäimistöltä yhtä aikaa numeroita 8 ja 9
4) Järjestelmä löytää näppäimistön ja lisää sen takaisin järjestelmään
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