
Trusted every day

Kontrola 
za pomocą aplikacji 

Zamykaj i otwieraj 
zamek, kontroluj dostęp 

i śledź, kto otwiera i kiedy 
z dowolnego miejsca na 

świecie.

Zabezpiecz szafki lub 
szuflady za pomocą 
naszego Yale Smart 
Cabinet Lock.

Yale Smart Cabinet Lock można zamontować na istniejących 
drzwiach szafek z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami 
i szufladach, aby zabezpieczyć cenne rzeczy lub przedmioty, 
które powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci.

Dzięki aplikacji Yale Access możesz otrzymywać 
powiadomienia za każdym razem, gdy szafka lub szuflada 
zostanie otwarta, a także sprawdzić, czy Smart Cabinet Lock 
został zablokowany lub odblokowany.

• Idealny do zabezpieczenia przed dziećmi w celu ochrony przed
narzędziami, środkami czystości, barkami lub apteczkami.
Możesz również zabezpieczyć domowe biuro, szafki we
wspólnych przestrzeniach mieszkalnych lub domkach
letniskowych.

• Prosty w instalacji i pasuje do większości szafek i szuflad

•  Yale Connect Wi-Fi Bridge jest wymagany do takich funkcji,
jak zdalne blokowanie/odblokowywanie szafki, natychmiastowe
powiadomienia na telefonie oraz do integracji asystentów
głosowych takich jak Asystent Google i Amazon Alexa.

•  Przy użyciu dołączonych elementów montażowych, łatwo
zamontujesz zamek w szafce lub szufladzie za pomocą
dołączonego sprzętu i taśmy

Auto-lock 

Gwarantuje, że szafka 
lub szuflada jest 

zawsze bezpiecznie 
zamknięta

Przycisk 
ewakuacyjny 

Podświetlany 
przycisk LED



www.yalehome.com/pl/pl
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
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Google, Android, Google Home, Google Nest Mini and other marks are trademarks of Google LLC.
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To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Specyfikacje

Part of ASSA ABLOY

Inteligentny dom
Połącz swój Smart Cabinet Lock 

z wiodącymi systemami inteligentnego domu, 
asystentami głosowymi i platformami wynajmu 

wakacyjnego, aby łatwo kontrolować zamek 
i zarządzać dostępem.

Jak to działa:
Pobierz naszą bezpłatną aplikację 

Yale Access na iOS i Androida.

Łączy się z:
Połącz z innymi akcesoriami i innymi 

produktami z gamy Yale Access, 
aby otworzyć jeszcze więcej możliwości. 

Sprawdź stronę internetową, aby uzyskać 
więcej informacji.

Yale Connect Wi-Fi Bridge
Dla takich funkcji, jak zdalne blokowanie/
odblokowywanie szafki, natychmiastowe 

powiadomienia na telefon i integracje, takie jak 
asystenci głosowi.

Yale Smart Keypad
Idealny dla gości lub sprzątacza domu, aby uzyskać 

dostęp do szafki bez tradycyjnego klucza 
lub smartfona.

Kompatybilność zamka Szafki kuchenne, szafki łazienkowe i szuflady biurkowe.

Wymagania Bezpłatna aplikacja Yale Access na smartfony z systemem iOS lub Android.

Częstotliwość komunikacji między 
Smart Cabinet Lock, a akcesoriami

Bluetooth – 2.4 GHz

Technologia między Smart 
Cabinet Lock, a smartfonem

Bluetooth bezpośrednio lub przez Bluetooth i Wi-Fi, jeśli mostek 
Wi-Fi Yale Connect jest sparowany.

Bezpieczeństwo dwuskładnikowe
Twoje konto Yale Access jest chronione uwierzytelnianiem 
dwuetapowym, co oznacza, że oprócz hasła system sprawdzi Twoją 
tożsamość na podstawie adresu e-mail lub numeru telefonu.

Szyfrowanie
Smart Cabinet Lock wykorzystuje szyfrowanie w technologii Bluetooth 
Low Energy (BLE), a także szyfrowanie AES i TLS, powszechnie 
określane jako bezpieczeństwo na poziomie bankowości internetowej.

Wymiary produktu
Korpus zamka (wys. x szer. x głęb.): 47.6mm x 41.3mm x 50.8mm
Po montażu (wys. x szer. x głęb.): 58.4mm x 40.6mm x 50.8mm

Waga produktu (wraz z baterią) 60g

Typ baterii Pojedynczy akumulator litowy 3V CR2

Żywotność baterii 12 miesięcy




