
Moldura de borracha Máquina Contra testa Tampa das pilhas

Parafuso de fixação 
(para painel externo)

Parafuso de tração 
oposto 1

Parafuso de
fixação 1 

(para porta
de alumínio)

Parafuso pontiagudo 1 
(para porta de madeira)

Parafuso de tração 
oposto 2

Caixa de parafuso
de puxar oposta

Parafuso deslizante/ Revestimento 
do parafuso deslizante

Chave Philips Média

ajustar o parafuso 
de fixação

Parabéns! Você instalou com sucesso a Fechadura YMC 420 D.
Veja as instruções de programação no verso deste manual.

Ativação da Fechadura

A criação do código mestre deve ser feita antes de qualquer outra programação.

Capacidade máxima de código de usuários: 250.

Pode-se instalar em portas que abrem para a direita e para a esquerda.

Abertura de porta
para a direita

Abertura de porta
para a esquerda

1. Retire 4 (quatro) parafusos. 2. Esquerda: Retire o parafuso da
direita e coloque no furo da esquerda,
logo após girar a maçaneta para a esquerda.

4. Reinstale os parafusos.3. Direita: Retire o parafuso da
esquerda e coloque no furo da direita,
logo após girar a maçaneta para a direita.

Instalação da parte externa

!

Conexão do cabo e instalação
parte interna

Maçaneta
Direita

Maçaneta
Esquerda

4 x  Pilhas
Alcalinas

AA

ATENÇÃO !!!
Este produto não pode
ser instalado em locais

com incdência de sol e / ou chuva

Fixação da plca interna.

Atenção
Posicione a seta do eixo

para o lado da maçaneta.

Parte Interna da Fechadura

Exemplo de maçaneta esquerda e direita.

Teclado Touchscreen
Atenção - Vide Tabela de Acessórios - YMC 420 D. 
(Adequação a espessura da porta).



Insira a Impressão Digital

Digite a senha de 4 a 8
digitos e pressione

Digite 1 para senha de
acesso e pressione

Passe a mão no teclado

Entre com um código de 4 a 8 dígitos,
pressione a tecla       para finalizar.

Modo Menu, pressione       para continuar.

Digite o código 
mestre e 
pressione

Digite o número de usuário
de 3 dígitos e pressione

Digite a senha de 4 a 8
digitos e pressione

** Opção disponível somente quando o Kit Hub estiver ligado.

Resolução 680 - Anatel

Botão Trancar / Reset

5 senhas

Digite a senha

Registrar usuários Insira o nº de usuários de 3 dígitos Cadastrar senha de acesso Cadastrar senha de acesso

Digite a senha de 4 a 8 dígitos

Concluído

Cadastrar Impressão Digital

Insira a Impressão Digital 5 vezes

Concluído

Cadastrar Cartão Aproxime o cartão do sensor

Concluído

Excluir usuários Excluir senha de acesso Excluir por nº Insira nº de usuário 3 dígitos

Excluir todas as senhas de acesso

Concluído

Ativar 15 segundos

Ativar 30 segundos

Ativar 45 segundos

Desativar

Concluído

Configuração de Volume

Concluído

Concluído

Concluído

**Configuração de rede sem fio Vincular rede sem fio

Concluído

Ao digitar uma senha de usuário e
pressionar a tecla visto      , o teclado
pisca ou esgota-se o tempo sem que a
fechadura responda.

O teclado começa a falhar. Troque todas as pilhas por pilhas alcalinas.

Quando se reestabelece a programação de fábrica 
(reset), todos os códigos de usuários, código 
mestre, cartões e biometrias, são apagados e todas 
as configurações voltam para a configuração padrão 
de fábrica.

32 senhas

5. A fechadura indicará: Bem vindo, registrar código
 mestre, pressione engrenagem para continuar.  

Quando as pilhas estiverem fracas e 
não for possível ativar o painel da 
fechadura.

Utilize a entrada Micro USB para alimentação de energia externa localizado 
abaixo da fechadura (carregador auxiliar power bank).

15, 30 ou 45 segundos dependendo da opção selecionada.

Possui aviso sonoro 
de pilhas fracas.

O código mestre também permitirá a abertura da fechadura.

O módulo de comunicação já está incluso na fechadura,
não sendo possível a remoção do mesmo. Habilita-se a opção de conexão principal a um
dispositivo de controle (Kit Hub Yale Connect vendido separadamente) (opção 8) no
menu principal.

Número máximo de cartões: 100.
Número máximo de biometrias: 100.

Trancando a fechadura: Para trancar a fechadura há 3 formas: Caso estiver habilitado
o trancamento automático ela irá trancar automaticamente após o tempo selecionado.
Pelo lado interno há um botão que ao ser pressionado tranca a fechadura. Pelo lado
externo deslize sua mão sobre o painel e a mesma trancará a fechadura.

Modo de Privacidade:

Somente será permitida a entrada com utilização da chave e código mestre. Menu 4, 
opção 4 Modo de privacidade.
Para acionar o modo de privacidade, utilize o botão interno abaixo da maçaneta ativando-o.

“Concluído”


