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ovestasi 
älykäs.
Yale Linus® -älylukolla.



Miljoonat ihmiset luottavat 
Yaleen pitääkseen heille 
tärkeät asiat turvassa 
- joka päivä
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21. Lisätarvikkeet

23. Yale Access -toiminnot

Innovaatiomme ovat suojanneet
koteja, perheitä ja omaisuutta yli 
180 vuoden ajan. Olemme johtaneet 
mekaanisen lukituksen suunnittelua ja 
laajentuneet innovoimaan älylukitusta 
ja -koteja. Teemme aina parhaamme
siirtääksemme rajoja eteenpäin
muuttaaksemme maailmaa. 

Olimme täällä isovanhempiasi varten
(ja luultavasti heidänkin isovanhempia)
ja tulemme olemaan täällä myös 
lapsiasi varten.
 
Tänään ja tulevina päivinä.
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Turvaa kotiisi, 
rauhaa mieleesi

Kodillesi. Asioille, joita rakastat. Sinulle. 

Yale tarjoaa luotettavaa joka päiväistä helpoutta 
ja turvallisuutta koko kotiisi, älykkäiden 
turvallisuustuotteiden ja helppokäyttöisen Yale 
Access -sovelluksen avulla.

Olemme täällä auttaaksemme sinua turvaamaan ne 
asiat, jotka merkitsevät sinulle eniten.

03 04



Tee ovestasi älykäs avaimettoman 
älylukon avulla, joka on suunniteltu 
suojaamaan ja helpottamaan 
elämääsi. Tyylikäs muotoilu 
yhdistettynä huipputason 
teknologiaan.

Yale Linus® -älylukko on turvallinen oven lukko, 
joka sallii sinun avata ja lukita ovesi - missä ikinä 
oletkaan. Ota käyttöön avaimeton kulku, näe 
kuka ovestasi kulkee ja milloin, anna vieraillesi 
virtuaalisia avaimia ja tarkista onko ovesi avoinna 
vai suljettu. Yale-älylukossa on 180 vuoden 
turvallisuusosaaminen sisään rakennettuna.  
Nauti sen tuomasta mielenrauhasta.
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Yale Linus® -älylukko
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Tyylikäs muotoilu yhdistettynä 
huipputason teknologiaan. 2020

smart product 



Täysi hallinta 
kämmenelläsi

Muuta älypuhelimesi tai Apple Watch -kellosi 
avaimeksi. Intuitiivinen Yale Access -sovellus 
antaa sinun hallita kotisi kulkuoikeuksia 
Android- ja iOS-laitteilla etäkäyttöisesti. 
* Voit jakaa pääsyn luottamillesi ihmisille, 
saada ilmoituksia ja tarkastella kotisi 
tapahtumia mistä tahansa.

*  Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosa tarvitaan etäkäyttötoimintoja varten, 
kuten oven lukinta/avaus etänä, välittömät ilmoitukset puhelimeesi ja 
integraatiot, kuten ääniavustajat.
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Asennus käden 
käänteessä

Yale Linus® -älylukko on helppo 
asentaa nykyisen lukkosi lisäksi, 
oven sisäpuolelle, jolloin voit 
myös tarvittaessa edelleen 
käyttää vanhoja avaimiasi. 
Ulkopuolelta ovesi näyttää 
samalta kuin ennenkin - 
paljastamatta sen älykkäitä 
ominaisuuksia.
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Lukitse ja avaa 
automaattisesti kun 
tulet ja menet

Automaattinen lukitustoiminto tuo
mielenrauhaa lukitsemalla ovesi 
automaattisesti, kun lähdet kotoa, joko heti
oven sulkemisen jälkeen tai Yale Access
-sovellukseen asetettavan viiveen jälkeen.*
Voit myös asettaa lukon avautumaan 
automaattisesti, kun saavut takaisin 
kotiovellesi. Näin sinun ei
tarvitse kaivella avaimia taskuistasi.

*Lukitusviive vaatii ABLOY LC100 tai LC102 lukkorungon.
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Salli pääsy kotiisi 
Yale Access 
-sovelluksella, 
missä itse oletkaan

Etäkäyttö tarkoittaa, että voit avata 
oven perheenjäsenillesi, ystävillesi, 
luottamillesi vieraille, siivoojalle tai 
vaikkapa postikuljettajalle - mistä 
tahansa - kun Yale Linus® -älylukko 
on liitetty Yale Connect Wi-Fi Bridge 
-lisäosaan. Jos lukko jää auki, voit 
lukita oven sormen napautuksella*.

*Etäkäyttö vaatii ABLOY LC100 tai LC102 lukkorungon.
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Luotettava ja 
turvallinen

Sinun turvallisuutesi on meidän asiamme.
Yale Access on suojattu kaksivaiheisella 
tunnistautumisella - salasanan lisäksi 
kirjautumisesi vahvistetaan joko 
sähköpostia tai puhelinta käyttäen.

Yale Linus® -älylukkomme käyttää Bluetooth Low 
Energy -tekniikkaa (BLE), joka salataan AES 128 ja 
TLS -salaustekniikoita käyttäen, joihin yleisesti viitataan 
pankkitason turvallisuustekniikkoina. Jos hävität  
puhelimesi, voit poistaa Yale Access -sovelluksen 
ja kaikki virtuaaliavaimet käytöstä milloin tahansa.
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Yale Linus® -älylukon ominaisuudet

Hallintasovellus

Hallinnoi kotisi kulkuoikeuksia 
mistä tahansa Yale Access 

-sovelluksen avulla

Helppo asennus 

Sopii lähes kaikkiin  
suomalaisiin oviin

Automaattinen avaus ja lukitus

Automaattinen avaus ja lukitus  
kun olet lukon lähettyvillä
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•  Etäkäyttöominaisuudet 

(Yale Connect Wi-Fi Bridge 

vaaditaan) 

• Vieraiden hallinnointi 

•  Tapahtumien seuranta ja 

ilmoitukset 

•  DoorSense™ -tekniikka: 

tiedät onko ovesi varmasti 

kiinni vai jäänyt raolleen

•  Kaksi väriä vastaamaan 

kotisi sisustusta: hopea ja 

musta

Yhteensopivuus lukkoihin
Sopii laajaan valikoimaan ovia ja mekaanisia lukkoja - onko juuri sinun 
lukkosi sopiva? Katso tarkemmat tiedot Yhteensopivuuden tarkistus 
-sivustolta verkkosivuiltamme saadaksesi tarkempia tietoja.

Vaatimukset Ilmainen Yale Access -sovellus iOS- ja Android-älypuhelimille.

Älylukon ja lisälaitteiden 
kommunikaatio

Bluetooth-versio 4.2 - 2.4GHz

Älylukon ja puhelimen välinen 
kommunikaatio

Bluetooth joko suoraan, tai Bluetooth ja Wi-Fi, jos Yale Connect Wi-Fi 
Bridge on käytössä.

Kaksivaiheinen turvallisuus

Yale Access -käyttäjätilisi on turvattu kaksivaiheisella 
tunnistautumisella, joka tarkoittaa sitä, että salasanasi lisäksi 
järjestelmä vaatii kirjautumisen vahvistuksen joko sähköpostia tai 
puhelinta käyttäen.

Salaus 
Yale Linus® -älylukko käyttää Bluetooth Low Energy -tekniikkaa 
(BLE), joka salataan AES 128 ja TLS -salaustekniikoita käyttäen, 
joihin yleisesti viitataan pankkitason turvallisuustekniikkoina. 

Tuotteen mitat Syvyys 61 mm, leveys 58 mm, korkeus 150 mm. 

Tuotteen paino 623g sisältäen paristot

Paristot
4xAA (Alkaliparistoja suositellaan) älylukkoon. Paristot sisältyvät 
pakkaukseen.

Kuinka se toimii:

Download our free Yale Access app on iOS and Android. Our Linus® Smart Lock  
works with our Yale Access range – check our website for more info. 
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Yale Smart Keypad - näppäimistö

Kulku kotiisi ilman perinteistä avainta tai puhelinta.
Täydellinen lapsille, vieraille tai kotisiivouspalvelulle.

Helppo käyttää

Täydellinen ratkaisu oven 
avaamiseksi vieraille, koirasi 

ulkoiluttajalle, siivoojalle 
tai remontoijalle.

Tiedä kuka saapuu ja milloin

Pysy kärryillä siitä, kuka saapui 
kotiisi käyttäen juuri hänelle 

luotua avauskoodia.

Nauti mielenrauhasta

Pääset sisään kotiisi vaikka 
puhelimesi akku loppuisi tai 

sattuisit hävittämään puhelimesi 
tai avaimesi.

Yale Connect Wi-Fi Bridge 

Mahdollistaa lisätoimintoja, kuten etäavauksen ja
etälukinnan, välittömät ilmoitukset puhelimeesi ja erilaiset

integraatiot, kuten ääniavustajat.

Käytä integraatioita, 
kuten ääniavustajia

Käytä valitsemaasi ääniavustaja-
palvelua avataksesi (käyttäen 

PIN-koodia*) ovesi, lukitaksesi sen 
ja tarkistaaksesi lukkosi tilan.

Avaa ovesi vaikket 
ole kotona

Avaa ovesi lukitus välittömästi 
vieraillesi, missä ikinä oletkaan.

Seuraa kotisi tapahtumia 
mistä tahansa

Tiedä aina kuka saapuu ja milloin, 
ja onko ovesi lukittu vai ei. 

Tarkista lukkosi tila mistä ja 
milloin tahansa.



Ohjaus sovelluksesta

Lukitse ja avaa ovi sovelluksestasi, 
mistä päin maailmaa tahansa.

DoorSense™-tekniikka

Lukko tietää ovesi tilan ja kertoo 
sinulle kun se on turvallisesti suljettu.
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Yale Access
-sovelluksen toiminnot

Tapahtumien seuranta

Näe kuka saapuu ja milloin. Tarkista kuka 
avasi lukon ja avattiinko ovesi vai ei. 
Aseta hälytyksiä ilmoittamaan kun 

tietty henkilö saapuu kotiin.

Vierailijat

Jaa rajoittamaton määrä virtuaalisia avaimia 
muutamien viikkojen, tuntien tai minuuttien 

ajaksi. Älä enää huolehdi hävinneistä tai 
varastetuista avaimista.
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Yhdessä älykkäät

Liitä Yale Linus® -älylukko osaksi älykotijärjestelmää, 
käytä erilaisia ääniavustajia ja tee vuokramajoituspalveluista 
entistäkin vaivattomampaa etähallittavan älylukon avulla.
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Helppoa
jokapäiväistä
elämää

Yale Linus® -älylukko avaa oven 
uusille mahdollisuuksille.  Esimerkiksi 
kotitoimitukset, tilavuokraus, kotisiivous 
tai vaikkapa koiran ulkoilutus onnistuu 
entistäkin vaivattomammin. Haluamme 
helpottaa kiireistä elämää yhdessä 
luotettujen kumppaneidemme kanssa.



www.yale.fi

Apple, Apple-logo ja iPhone ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on 
Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.
Google ja Google Play ovat Google LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
Katso tiedot Amazon Alexa -äänikomennoista (Skills) ja maayhteensopivuudesta Amazon-verkkosivuilta.
Käyttääksesi tätä HomeKit-yhteensopivaa laitetta, suosittelemme uusimman iOS tai iPadOS -version käyttämistä. Part of ASSA ABLOY

Trusted every day
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