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Tack för att du valt Yale Doorman

Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation 
Manual säkerställer att du använder produkten på ett säkert 
och riktigt sätt samt utnyttjar dess fulla potential.
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Läs detta innan användning av Yale Doorman

Denna produkt är konstruerad och tillverkad för säker användning. Felaktig användning kan resultera  
i förlorade ägodelar, personskada eller produktfel.

Service skall genomföras endast av utbildad personal. Detta är nödvändigt exempelvis om produkten 
är skadad eller för uppgradering av mjukvara.

I särmontering eller inkoppling på annat sätt än beskrivet i produktens manualer är inte tillåtet.

Varumärken, varumärkesnamn, design, copyright, patent och annan proprietär rättighet på eller inuti 
denna produkt och manual är tillverkarens egendom och skall inte användas utan skriftligt medgivande.

Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.

RoHS
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Viktiga säkerhetsinstruktioner                     

Läs dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika olyckor, skador och besvär. 

• Montera aldrig isär produktens delar. Detta kan ge elektronisk stöt och produktskada.

• Använd inte vatten eller lösningsmedel såsom bensin då detta kan skada elektroniken och  
ytbeläggningen på produkten. 

• Batterier: Denna produkt använder 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.

• Batteribyte: Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna bli helt slut 
då detta kan skada produkten.

• Batterivarningar:

– Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.

– Använd alltid alkaliska batterier.

– Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.

– Kasta använda batterier enligt nationella regler och återvinningsprogram för detta.
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Innehåll i förpackning                    

Behör in och utsida

Låskista

Kabel till låskista

Borrskydd

Batterier

3st nyckeltagar 

Slutbleck

Skruvkit standard dörr

Skruvkit extrem dörr

Manualer
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Ljud- och ljusindikeringar, larm och signaler                     

Yale Doorman har en inbyggd ljudguidning på engelska, svenska, norska och danska. Detta underlättar handhavandet 
vid registering av elektroniska nycklar, inställningar och speciella handhavanden såsom vid bortsäkring.

     

Ljussymboler på utsidan

Låg batterivarning: Denna symbol finns på 
utsidan och tänds när batterinivån är låg och 
batteribyte skall genomföras.

Öppet läge: Denna symbol finns på utsidan 
och tänds vid uppläsning och blinkar därefter 
en tid för att indikera att låset är olåst.

Vid låsning rullar 
ljuset från översta 
raden och nedåt 
tillsammans med 
en ”ledsen” ton. 

Vid uppläsning rullar 
ljuset från nedersta 
raden och uppåt 
tillsammans med en 
”glad” ton.

Vid fel blinkar 
siffrorna 
oregelbundet 
under kort 
period sam-
tidigt som ett 
”felljud” hörs.

Vid larm 
pulserar 
alla siffror 
långsamt 
tillsammans 
med ett 
80dB larm.

Vid inmatning 
av felaktig kod 
blinkar siffrorna 
i ett kryssmöns-
ter tillsammans 
med ett ”felljud”.

Vid inmatning 
av felaktig kod 5 
gånger pulserar 
alla siffror lång-
samt utan ljud i 3 
minuter innan nytt 
försök tillåts.

Ljud- och ljusindikeringar för användande på utsidan
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Nödöppning utifrån med backupström                     

Om batterierna trots var-
ningssignalera tar helt slut 
kan man på utsidan ansluta 
ett 9V batteri för att ström-
sätta produkten och sedan 
öppna dörren med någon 
av den ordinarie elektroniska 
nycklarna. Håll då batteriet 
mot polerna i nederkant på 
utsidan och identifiera dig 
med elektronisk nyckel.
     

Nödöppning inifrån med vred                     

Yale Doorman kan öppnas 
inifrån genom att vrida vredet i 
öppningsriktning till horisontellt 
läge varvid man vidhåller det 
horisontella läget på vredet 
samtidigt som man drar ned 
handtaget och öppnar. Denna 
möjlighet finns för utrymning i 
det fall batterierna är slut och 
man inte har möjlighet att byta 
batterier eller använda back up 
ström från utsidan. Observera 
att även denna mekaniska 
öppning inte är möjlig när pro-
dukten har bortasäkrats enligt 
instruktioner i Quick Guide.

9V batteri
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Easy mode och Advanced mode

Yale Doorman levereras med Easy Mode förinställt. Dock kan man ställa produkten till Advanced mode. Easy mode 
och Advanced mode hanterar registrering och borttagning av nycklar på olika sätt. Easy mode är mycket enkelt att 
hantera medans Advanced mode ger några ytterligare funktioner.

1 I Easy mode registreras samtliga elektroniska nycklar vid ett tillfälle och i samband med detta raderas alla tidigare 
registrerade elektroniska nycklar. I Advanced mode hanteras elektroniska nycklar individuellt. Varje elektronisk 
nyckel registreras då på en egen position i låset så att man kan registrera eller ta bort en elektronisk nyckel i taget. 

2 I Easy mode registreras elektroniska nycklar genom att öppna batteri luckan på insidan och trycka P-knappen. 
I Advanced mode registreras elektroniska nycklar från utsidan genom att ange en masterkod och sedan genom-
föra registrering av elektroniska nycklar.

För instruktioner kring registrering av elektroniska nycklar se sid 11.
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Inställningsmöjligheter

Easy mode:

1  Språkinställningar. Engelska, Svenska, Norska, Danska.

2  Registrering av dygnskod. Vid registrering av dygnskod 
(4 siffror) läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp  
i låset som efter ett dygn försvinner automatiskt.

3  Val av automatisk låsning. Vid aktivering av automatisk 
låsning kommer Yale Doorman att låsa automatiskt efter sirka 
2 sekunder efter att dörren stängts. Om låsning av någon 
anledning inte sker kommer produkten att meddela detta  
med ett felljud.

4  Ljudinställningar. Man kan välja hör volym, låg volym eller 
inget ljud.

Advanced mode:

1  Språkinställningar. Engelska, Svenska, Norska, Danska.

2  Registrering av master kod. Master kod används för att öppna 
registreringsläget.

3  Registrering av användarkod. Här registreras en kod för alla 
användare.

4  Registrering av elektronisk nyckel. Här registreras en tag per 
användare på position 1-20 och en fjärrkontroll per användare på 
position 21-25.

5  Registrering av dygnskod. Vid registrering av dygnskod (4 siffror) 
läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp i låset som efter  
ett dygn försvinner automatiskt.

6  Val av automatisk låsning. Vid aktivering av automatisk låsning 
kommer Yale Doorman att låsa automatiskt efter cirka 2 sekunder  
efter att dörren stängts. Om låsning av någon anledning inte sker 
kommer produkten att meddela detta med ett felljud.

7  Ljudinställningar. Man kan välja hög volym, låg volym eller inget ljud.

Inställningar av produkten görs genom en meny som nås  
genom att slå # kod #. Därefter finns inställningsmöjligheter  
enligt följande:
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Inställningar i Easy mode – Låset talar till dig under programmering

Inställningar i Advanced mode – Låset talar till dig under programmering

Registrering av elektroniska nycklar i Advanced mode

Språkinställningar

• Tryck # masterkod #
• Tryck 1 #
• Tryck 1 för Danska
• Tryck 2 för Norska
• Tryck 3 för Svenska
• Tryck 4 för Engelska
• Bekräfta med #

Språkinställningar

• Tryck # masterkod #
• Tryck 1 #
• Tryck 1 för Danska
• Tryck 2 för Norska
• Tryck 3 för Svenska
• Tryck 4 för Engelska
• Bekräfta med #

Registrering av dygnskod

• Tryck # masterkod #
• Tryck 2 #
• Tryck 4 valfria siffror
• Bekräfta med #
 

Användarkod (6-12 siffror)

• Tryck # masterkod #
• Tryck 3 #
• Välj användarkod 6-12 siffror
• Bekräfta med # 
Högre säkerhet med 12 siffror
 

Automatisk låsning

• Tryck # masterkod #
• Tryck 6 #
• Tryck 1 för automatisk låsning
• Tryck 3 för att avaktivera
• Bekräfta med #
Automatisk låsning betyder att det låser 
automatiskt varje gång dörren stängs.

Val av automatisk låsning

• Tryck # masterkod #
• Tryck 3 #
• Tryck 1 för automatisk låsning
• Tryck 3 för avaktivering
• Bekräfta med #

Registrering av masterkod 

• Tryck # masterkode #
• Tryck 2 #
• Välj ny masterkod 6-12 siffror
• Bekräfta med #

Ljudinställningar

• Tryck # masterkod #
• Tryck 4 #
• Tryck 1 för ljud AV
• Tryck 2 för låg volym
• Tryck 3 för hög volym
• Bekräfta med #

Ljudinställningar

• Tryck # masterkod #
• Tryck 7 #
• Tryck 1 för ljud AV
• Tryck 2 för låg volym
• Tryck 3 för hög volym
• Bekräfta med #

Registrering och borttagning av nyckeltag  
och fjärrkontroll

• Tryck # masterkod #
• Tryck 4 #
• Tryck 1 # för att registrera fler nyckeltagar/fjärrkontroller

– Välj position för tag, 01-20
– Välj position för remote, 21-25
– Bekräfta med #

• Tryck 3 # för att ta bort nyckeltagar/fjärrkontroller
– Välj position för tag, 01-20
– Välj position för remote, 21-25
– Bekräfta med # 

Registrering av dygnskod

• Tryck # masterkod #
• Tryck 5 #
• Välj 4 valfria siffror
• Bekräfta med # 
Fungerar ett dygn
 

OBS! Vid registrering och borttag-
ning av tag välj nummer 01-20.

För fjärrkontroll välj nummer mellan 
21-25.

Nummer skall vara tvåsiffrigt, till 
exempel 01 för nummer ett.

Använd gärna formulär på sid 15.

För instruktion av registrering av elektroniska nycklar i Easy mode se Quick Guide.
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Viktigt vid installation 

Att kontrollera under installation

• Var försiktig när låskistan förs in i dörren så att ingen kabel 
kläms eller skadas av låset.

• Tilllse att handtaget kan dra in regeln redan vi montering. 
Observera att det finns risk för ute eller innelåsing om detta 
inte är möjligt. Handtagets spindel (fyrkantspinne) måste ha 
är lagom längd beroende på dörrtjocklek. Denna spindel 
fjärdrar för enkel installation men om det ändå inte är rätt 
längd kan man byta till kortare eller längre spindel som finns 
i standard förpackningen med leverans. Vid för kort spindel 
når inte hantaget låset och man kan inte öppna. Vid för lång 
spindel sitter inte produkten korrekt och fel i funktionen kan 
uppträda. 

Att kontrollera efter installation

• Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt och kon-
trollera att det går att vrida vredet till horisonellt läge i öppnings-
riktningen. Om någon av dessa inte fungerar har switch och 
skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. 
Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt  
installationmanualen.

• Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till hori-
sontellt läge när man inte  håller i det. Detta är viktigt för korrekt 
funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren 
på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt.

• Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar.

• Tillse att alla användare känner till 9V back up och reset knapp.
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Max 20 st nyckeltagar kan registreras på ett lås.

En tag kan registreras på max 6 st lås.

Max antal fjärrkontroller är 5 st.

Ytfinish: Silver spray med UV beläggning. 

Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat. 

Brandtestad till EI30 (EN-1191)

Temperaturintervall: Insida 0 till +50 grader och utsida  
-25 till +70 grader.

Miljö

Miljödeklaration kan fås av tillverkare.

Produktfel Tekniska data

Om produkten inte 
fungerar kan men trycka 
på en resetknapp mellan 
batteribackup-polerna 
på undersidan av utsi-
dans behör. Detta startar 
om produkten men alla 
elektroniska nycklar  
ligger kvar.
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Måttskiss
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Formulär för  
elektroniska nycklar  
i Advanced mode

Position i lås Elektronisk nyckel Person

01 Nyckeltag 01

02 Nyckeltag 02

03 Nyckeltag 03

04 Nyckeltag 04

05 Nyckeltag 05

06 Nyckeltag 06

07 Nyckeltag 07

08 Nyckeltag 08

09 Nyckeltag 09

10 Nyckeltag 10

11 Nyckeltag 11

12 Nyckeltag 12

13 Nyckeltag 13

14 Nyckeltag 14

15 Nyckeltag 15

16 Nyckeltag 16

17 Nyckeltag 17

18 Nyckeltag 18

19 Nyckeltag 19

20 Nyckeltag 20

21 Fjärrkontroll 01

22 Fjärrkontroll 02

23 Fjärrkontroll 03

24 Fjärrkontroll 04

25 Fjärrkontroll 05

Använd gärna detta formulär för 
att hålla reda på dina elektroniska 
nycklar i Advanced mode.
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YALE, with its unique global reach and range of products, is 
the world’s favorite lock – the preferred solution for securing 
your home, family and personal belongings.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety 
and convenience.

The world’s favourite lock

An ASSA ABLOY Group brand
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