
Trusted every day *Zdalny dostęp i sterowanie głosowe (Asystent Google i Alexa) wymagają mostka Wi-Fi Yale Connect

Yale Smart Safe

Ty to cenisz, my to chronimy.
Chroń swoje kosztowności, takie jak dokumenty lub biżuterię, 
dzięki Yale Smart Safe. Odblokuj sejf lub przydziel dostęp 
zaufanym osobom z dowolnego miejsca za pośrednictwem 
aplikacji Yale Access na smartfonie. Nie masz telefonu? 
Odblokuj Smart Safe za pomocą Apple Watch, klawiatury 
lub fizycznego klucza.

• Laserowo wycinane drzwi dla ochrony przed atakami

• Zmotoryzowany mechanizm otwierający drzwi z dwoma ryglami
(20mm) odpornymi na przepiłowanie

•  Możliwość awaryjnego wzbudzenia panelu za pomocą baterii
9V, w przypadku rozładowania baterii wewnętrznych

• 5 minutowa blokada po 5-krotnym błędnym wprowadzeniu kodu

• Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze widoczna

• Wewnętrzne haki do zawieszania kluczy oraz wyjmowana półka

Monitorowanie 
aktywności

Dowiedz się, kiedy ktoś 
odblokował Twój sejf

Współpracuje 
z Yale Access*

Odblokuj sejf, wysyłaj 
kody dostępu 

i przeglądaj z dowolnego 
miejsca

Użyj kodu dostępowego 
lub klucza fizycznego

Wygodny dostęp
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12.1kgWymiary wewnętrzne: 
2 42 x 345 x 244.5mm (Wysokość, Szerokość, Głębokość) 

Wymiary zewnętrzne:  
2 50 x 350 x 300mm (Wysokość, Szerokość, Głębokość) 
Wymiary drzwi: 290 x 180mm (Szerokość, Wysokość)

Pojemność: 2 0.5 litrów



www.yalehome.com/pl/pl** Skonfigurowanie jako centrum domowego wymaga mostka Wi-Fi Yale Connect lub Apple TV® (3. generacji lub 
nowszego)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App 
Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates
For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon’s website.
To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Specyfikacje

Part of ASSA ABLOY

Tworzymy 
inteligentny dom
Współpracuje z Twoimi ulubionymi asystentami 

głosowymi**

Łączy się z:
Połącz z innymi akcesoriami 

i pozostałymi produktami z serii Yale 
Access, aby poszerzyć jeszcze 

więcej możliwości. Sprawdź naszą 
stronę internetową, aby uzyskać 

więcej informacji.

Yale Connect Wi-Fi Bridge
Dla funkcji zdalnych i asystenta 

głosowego (sprzedawany oddzielnie)

Zabezpieczenie
sejfu

Laserowo wycinane drzwi 
i rygle odporne na przepiłowanie 
w celu ochrony przed atakami

Bezpieczeństwo 
aplikacji

Szyfrowanie dwuwarstwowe, 
weryfikacja biometryczna 
i uwierzytelnianie dwuetapowe

Częstotliwość 
komunikacji 
pomiędzy Smart 
Safe, a 
akcesoriami

Bluetooth – 2.4GHz  

Technologia 
pomiędzy Smart 
Safe, a 
smartfonem

Bezpośrednio przez Bluetooth 
lub przez Bluetooth i Wi-Fi, jeśli 
sejf sparowany jest z Yale 
Connect Wi-Fi Bridge.

Dostęp z klawiatury
Ustaw kody PIN dla dostępu 
bez telefonu

Dostęp z klucza
Mechanizm otwarcia kluczem
(1 klucz w zestawie)

Odporny na 
manipulacje

Po pięciu błędnych próbach 
uruchamia się alarm i sejf 
blokuje się na 5 minut.

Jak to działa:
Pobierz naszą bezpłatną aplikację 

Yale Access na iOS i Androida.

Montaż Zabezpiecz swój sejf korzystając 
z dodatkowych śrub

Automatyczne 
drzwi

Automatyczny mechanizm 
otwierania drzwi

Dodatkowe 
funkcje

Oświetlenie wewnętrzne zapewnia 
dobrą widoczność. 
Półka i haczyki do zawieszania 
kluczy lub drobnych przedmiotów

Waga 12.1kg

Wymagania

Wymaga bezpłatnej aplikacji 
Yale Access dla systemu iOS 
lub Android.

Yale Connect wymaga połączenia 
internetowego Wi-Fi i gniazdka 
w odległości 3 metrów od sejfu

W pudełku

•  Yale Smart Safe
• Sprzęt montażowy
• Baterie 4x AA
• Klucz mechaniczny

Numer 
katalogowy

YSS/250/EB1

Odblokuj za pomocą smartfona 
lub Apple Watch przez 

Bluetooth.

Dostępne z Yale Connect, aby uzyskać dostęp 
poza domem przez Wi-Fi

Yale Smart Cabinet Lock
Dbaj o bezpieczeństwo rzeczy w swoim domu. 

Zabezpiecz szafki lub szuflady do przechowywania 
leków, środków czystości lub ważnych 

dokumentów.


