
As teclas      e      não podem ser usadas como parte dos
códigos de usuário e mestre.

2. Digite a senha mestre de 4 a 8 dígitos * seguido da tecla "engrenagem"        .

3. Digite o dígito correspondente à função a ser executada, seguido da tecla       .
Siga os comandos de voz.

Resposta da fechadura: "Modo menu, digite o número, pressione a tecla      para continuar."

1. Toque no logotipo ou na tela de       com a palma da mão para ativar       .
A fechadura não funciona.
A porta está aberta e 
accesível. 

A fechadura não funciona.
A porta está trancada
e inacessível. 

A fechadura funciona por um
breve momento e depois fica
sem reação, iluminação fraca.

A fechadura emite sinal sonoro
indicando a aceitação do código,
porém não destranca.

A fechadura destranca normal-
mente porém não tranca auto-
maticamente quando a porta é
fechada.

A fechadura não registra os
códigos de usuário.

Ao ingressar com um código de
usuário e tocar a tecla
fechadura mostra um erro (código
inválido) ou esgota-se o tempo sem
que a fechadura responda.
Ao ingressar com um código de
usuário e tocar a tecla        , o ícone
de cadeado na cor vermelha
aparece e a fachadura emite 
diferentes tons.

Ao ingressar um código de usuário
e tocar a tecla        , a fechadura 
informa “Erro na quantidade de dígitos”.

A fechadura funciona, proém
não emite sons.
A fechadura fala “ Substitua as
pilhas”.

Senha mestre: A senha mestre é utilizada para programação e configurações da fechadura.
Ela deve ser criado antes da programação da fechadura. A senha mestre também funcionará 
para (destrancar / trancar) a fechadura.

Definições Recursos de Programação através 
Modo menu utilizando a senha mestre *

Programming Troubleshooting

M

U

** Opção disponivel somente quando o 
módulo de comunicaçã estiver instalado.

Programação da Fechadura

Registrar código de usuário ContinuarRegistrar

Finalizado

FinalizadoApagar

Continuar

M2 31

Ajuste Avançado Fechamento automático Desabilitar

Desabilitar

  30 sec

Luz indicadora interior Ativar

Desabilitar

Ativar

Desabilitar

Ativar

Conectar com a rede

Desconectar da rede

  60 sec

  3 min

  2 min

Indicador
Bateria Fraca

Modo 
Bloqueado

Alto falante

1

Digite senha mestre
de 4-8 dígitos
para cadastro.  

  

Pressione

Pressione

Pressione

Pressione

Pressione

Pressione Pressione

Pressione

Pressione

Pressione

Digite senha  
mestre

2 A senha mestre deve ser criada primeiramente.
* Códigos máximos de usuário = 25 usuários no modo stand-alone 
e 250 com o módulo de comunicação. 

Adicionando mais senhas de usuários: Para finalizar a programação:

3
Digite a senha 

Digite uma senha de 4 a 8 
dígitos

Digite uma senha de 4 a 
8 dígitos

(a senha será visualizada)

se necessário duplique.Tabela de senha,

"Modo Menu,digite senha 
mestre, pressione a tecla 
de engrenagem para 
continuar.".

"Registrar senha mestre. 
Pressione a tecla "engrenagem"
para continuar.".

"Digite uma senha de 4 
a 8 dígitos, seguido da 
tecla "engrenagem".

"Registrado."

Pressione

Pressione

Ou

A senha mestre deve ser criado antes de qualquer programação adicional.
Códigos máximos de usuário = 25 usuários no modo stand-alone e 250 com o módulo de comunicação. 

Trancando a fechadura 

!

Digite uma senha mestre
pressione

Digite uma senha mestre
pressione

Uma senha mestre deve ser criada na instalação ou após o reset da 
fechadura  para o padrão de fábrica. Não é possível programar e usar 
a fechadura até que esta etapa seja concluída com êxito. Veja as 
Instruções de programação abaixo. 

Ao resetar a fechadura, todos os códigos de usuário, incluindo a senha 
mestre *, são excluídos. Todas as programação efetuadas anteriomente 
serão apagadas e retornarão para o padrão de fábrica. Configurações. 
Consulte "Configurações de fábrica".

9 10
"Bem-vindo a 

Yale Real Living."

Ÿ Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o
receptor está conectado.

Ÿ Consulte o revendedor ou um técnico especializado em rádio / TV para obter ajuda.

FCC:
Equipamento Classe B

Ÿ Reoriente ou reposicione a antena receptora.
Ÿ Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

Aviso: Alterações ou modificações feitas neste dispositivo, não aprovadas expressamente 
pela ASSA ABLOY Residential Group pode anular a autoridade do usuário para operar o 
 equipamento.

* A senha mestre deve ser criada antes de qualquer outra programação 
da fechadura.

Cadastro obrigatórioSenha Mestre

Trancamento automático

tempo do trancamento automático

Configurações Configuração de fábrica

Desabilitado

Modo bloqueado desativado

Tentativas erradas ao digitar a senha 5 vezes

Tempo de desligamento 60 Segundos

Trancar com um toque ativado

Luz indicadora interna desativada (desligada)

30 SegundosBotão de reset

Parte interna da fechadura

1. Remova a tampa das pinhas e as pilhas.

1. Modificando a Fechadura: 
Substituindo o cilindro Consulte a Etapa 6 da instalação "Instalação do cilindro no 
lado externo" e inverta a ações para remover a maçaneta externa e o cilindro.

2. Para instalar o novo cilindro:
    A.  Siga as instruções de instalação do Passo 6.  "Instalação do cilindro no lado 
    externo"  e do Passo 7. " Instalação da maçaneta externa" para reinstalar o cilindro 
    e a maçaneta externa. 

    B.  Teste a operação do novo cilindro e da chave seguindo "Operação de Teste".

2. Remova a parte interna da fechadura para acessar o botão de reset.

3. O botão de reset está indicado na imagem acima.

4. Volte a colocar apenas 03 pilhas e mantenha o botão reset pressionado 
durante 3 segundos.

7. Reinstale a parte interna da fechadura na porta.

5. Enquanto ainda pressiona o botão de reset, insira a quarta pilha e segure o
botão reset por mais 3 segundos.

6. Solte o botão de reset.

Tempo de travamento automático: após uma entrada bem-sucedida do código e a unidade 
ser desbloqueada, bloqueia automaticamente após trinta (30) segundos.

Modo de bloqueio de todos os códigos:  esse recurso é ativado pelo código mestre.
Quando ativado, ele restringe todo o acesso das senhas de usuário (exceto senha Mestre). 
Ao tentar inserir um código enquanto o Se a unidade estiver em modo Bloqueio, o cadeado 
VERMELHO aparecerá na tela.

Luz indicadora interna: localizada no acabamento da parte interna. Mostra o status ativo 
(Bloqueado) do modo bloqueado e pode ser ativado ou desativado nas Configurações 
avançadas de bloqueio (seleção do menu principal #3). 

Modo de configuração de idioma: a escolha de inglês (1) (padrão), espanhol (2) ou francês 
(3) é selecionado o idioma preferido e fica configurado este idioma para o guia de voz. 

Configuração do módulo de comunicação: Com o módulo de comunicação opcional instalado, 
essa configuração se torna disponível no menu principal (7) e permite que a fechadura seja 
conectada ao Hub Yale Connect ou sistema de controle integrado.

Modo de configuração de idioma Inglês

Configuração de volume baixo

!

Ou

Síntoma Acción sugerida

A fechadura abre nas posiçoes aberta e trancada. Possiveis problemas:

A haste e o eixo não se encaixaram corretamente na parte interna da fechadura.
a. Verifique se a porta tem entre 35mm a 44,5mm de espessura
b.   Certifique-se de que o eixo no formato quadrado tenha a inscrição "TOP" e a seta 

voltada para cima
c.  Coloque a haste na posição vertical
d.  Verifique se o botão interno de abertura está na posição horizontal (destrancada)

O botão interno de abertura não gira automaticament ou manualmente. 
a.  Verifique se a parte interna da fechadura está encaixada corretamente no suporte de 

montagem
b.  Certifique-se de que o eixo no formato quadrado tenha a inscrição "TOP" e a seta 

voltada para cima
c.  Coloque a haste na posição vertical
d.  Verifique se o botão interno de abertura está na posição horizontal (destrancada)

Estou recebendo um alerta quando tento trancar ou destrancar a porta eletronicamente
a.  Não gire ou pressione a maçaneta durante a operação, isso pode causar um alarme de 

interferência mecânica.
b.  Verifique se o botão interno de abertura não esteja sendo impedindo que ele gire fisicamente.
c. Verifique se o botão interno de abertura gira livremente

Minha fechadura não está emitindo sons quando pressiono os botões

a.  Utilizando o guia de programação no manual verifique se o Áudio está ativado
b.   Se o Áudio estiver ativado, verifique se o cabo branco que conecta o teclado ao 

interior da fechadura, não está comprimido ou quebrado

Ao girar o botão interno de abertura, ouço barulho

a. Um pouco de ruído é normal ao operar o botão interno de abertura
b. Se estiver chiando, roçando ou estalando, verifique sua instalação

Os pinos travas das maçanetas não se retraem quando tento instalar as maçanetas

a.  Se o botão interno de abertura estiver na posição vertical (travada), gire para a posição 
aberta (destrancada) e ele se retrairá.

Instalando o módulo de 
comunicação opcional

Instruções de programação

Instalação das pilhas e tampa 
das pilhas

Criando senha mestre Criando senha de usuários Destrancando a porta com senha

Redefinindo a fechadura para o 
padrão de fábrica

Modificando a Fechadura: Substituindo 
o cilindro

Solução de problemas:

Configurações de fábrica

Lado interno
da porta de 
giro a direita

Lado interno
da porta de 
giro a direita

NOTA: Se a fechadura foi adquirida com o módulo de 
comunicação, ele está em uma caixa separada com o 
manual de instalação do módulo.

Parabéns, você instalou a Fechadura Digital Yale com maçaneta 
e teclado touchscreen (YRL226) Instruções de programação te 
ajudarão a personalizar sua fechadura. 

Teste da operação da tela 
touchscreen

Teste com a porta aberta.

Se o teste de operação da tela touchscreen falhar, verifique 
a instalação começando no Passo 2.

* Após o reset, o cadastro da "senha" mestre será a única opção disponível e
deve ser cadastrada antes de qualquer outra programação da fechadura.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites da Classe B 
dispositivo, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para 
fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. 
este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial as 
ondas de rádio comunicações. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência 
em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial ao 
rádio ou recepção de televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o 
equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência de uma ou mais das 
seguintes medidas:

A criação de uma senha mestre deve ser realizada na instalação ou 
após o reset da fechadura para o padrão de fábrica. A programação 
e o uso da fechadura não é possível até que esta etapa seja concluída 
com êxito. 

Gerenciamento das senhas
Código PIN(Com módulo de comunicação até 250 usuários)

Senha Master:

Nome do usuário:

Bateria fraca: quando a carga da bateria está baixa, o indicador de aviso de bateria fraca pisca 
em VERMELHO. Se a bateria estiver completamente descarregada, utilize chave de segurança.

Trancando com um toque: Quando a fechadura está destrancada, a ativação do teclado tranca 
a fechadura. (durante a função trancamento automático ou quando o bloqueio automático estiver 
desativado) e o trancamento de um toque estiver desativado também; qualquer senha válido 
trancará a fechadura.

Tempo de desligamento: a unidade desligará (piscará VERMELHO) por sessenta (60) segundos 
e não permitirá a operação depois que o limite de entrada for atingido de código incorreto 
(5 tentativas).

Alerta de violação: um alarme sonoro soa se for feita uma tentativa de remover a trava à força
fora da porta.

Senha de usuário: A senha de usuário opera o fechadura. O número máximo de códigos de 
usuário é  de 250 com Módulo de comunicação; e no máximo são 25 senhas de usuário sem o 
módulo de comunicação. Nota: ao excluir Módulo de comunicação; e no máximo são 25 senhas 
de usuário sem o módulo de comunicação. Nota: ao excluir uma senha de usuário, a tela exibirá 
o número do usuário (não a senha ) sendo excluída.

Configuração de volume:  a configuração de volume padrão é definida como Baixa (2); e pode 
ser definido como Alto (1) ou Silencioso (3) para áreas tranquilas.

Limite de entrada de senha incorreta: após cinco (5) tentativas malsucedidas de inserir uma 
senha válida, a fechadura ficará bloqueada e não permitirá operação por sessenta (60) segundos.

** A senha mestre deve ser criada antes de qualquer outra programação da fechadura.

Finalizado

Finalizado

Continuar

Continuar

Fechamento com um unico toque

Ajuste de volume

Ajuste do Idioma

Bloqueio de todos os códigos

**Modo rede

Alto

Baixo

Silencioso

Inglés

Espanhol

Portugués

Letras em negrito
significa: programação
de fábrica

O teclado é activado quando tocado com a palma da mão
ou com os dedos em três pontos simultaneamente.
Se os números estão visíveis no teclado, verifique se eles 
respondem ao ser tocados.
Verificar se as pilhas estão em boas condiçoes de uso, 
substituindo-as caso estejam descarregadas.
Verificar se as pilhas estão corretamente posicionadas
no seu compartimento.
Verificar se o cabo está corretamente conectado e não está 
total ou parcialmente rompido.
Verifique se a fechadura não está programada em Modo
Privacidade.
Conecte uma bateria de 9V na entrada de emergencia abaixo 
do teclado.

As pilhas estão sem carga suficiente. Substitua as pilhas*.

Verificar se existe algum dispositivo travado a porta.
Verificar se não existem objetos entre a porta e o batente o 
qual esteja emperrando a livre abertura da porta.

Verificar se o Modo de Fechamento Automático está habilitado.

Os códigos de usuário devem possuir de 4 a 8 dígitos para 
que possam ser registrados.
Um mesmo código se não pode ser utilizado por múltiplos usuários.

O modo de Bloqueio de todos os códigos está habilitado.
Somente o Código Mestre pode habilitar o modo “Bloqueio
de todos os códigos”.

Somente o Código Mestre pode habilitar o modo “Bloqueio
de todos os códigos”. Entrem en contato com administrador.

Entre em contato com o administrador do sistema.

Verificar se a fechadura se encontra no Modo “Bloqueio
de Todos os Códigos”.

Verificar se o Modo “Silencioso” está habilitado. 

Este é um alarme de voz que alerta que as pilhas estão fracas
e devem ser substituídas. Substitua todas as 4 pilhas.

A quantidade de dígitos ingressada está incorrecta ou incompleta.
Entre com um código de usuário válido novamente.

*Quando as pilhas são trocadas, as fechaduras que tenham o módulo de rede instalado possuem um relógio
de tempo real através da interface de usuário (UI). Recomenda-se verificar a data e a hora corretas, em 
particular nas fechaduras que operam com mudanças automáticas de horário por temporada (horário de 
verão por exemplo).

Entrar em contato com o administrador do sistema.

A administração dos códigos de usuário é realizada somente 
através de código mestre.

Os códigos de usuário devem ser registrados em 5 segundos
no máximo (estando o teclado touchscreen ativado), após 
esse tempo o processo terá que ser reiniciado.

Verificar se o indicador de pilha fraca está iluminado e se estiver então
substituir as pilhas.

Colombia: ASSA ABLOY Colombia S.A.S. - Calle 12 # 32-39 Bogotá, Colombia- 
www.yalecolombia.com - Perú: ASSA ABLOY Perú S.A. - Av. Camino Real N.456. 
Torre Real. Piso 12. San Isidro. - Lima 27, Lima - Perú - RUC: 20553449490 -  
www.yale.pe - Hecho en China /  Made in China - Guatemala: ASSA ABL OY 
Guatemala, S.A. - 5ta Avenida 5-55 Nivel 9 - Ciudad de Guatemala-Guatemala - 
www.yale.gt - Chile: ASSAABLOY Chile SPA. – Los Vientos 19930, Módulo F, 
Pudahuel (Ciudad de los Valles), Santiago –Chile, www.assaabloy.cl. - México: Comer-
cializador:  ASSA ABLOY México, S.A. de C.V. R.F.C. AAM961204Cl1, Lada sin Costo: 
01 800 702 8900, Pelicano No.242, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 
07460, Mexico D.F. - www.yalemexico.com - Brasil: ASSA ABLOY Brasil Sistemas de 
Segurança LTDA. Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 Sao Paulo, SP, Brasil. Para 
otros países de América Latina: www.yalelatinoamerica.com

Verificar se o cabo que sai do teclado da fechadura e é conectado
na parte interna esteja firmemente conectado e não danificado.

Importado e distribuído por:


