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osvetlenie, aby ste sa 
cítili bezpečnejšie, keď 
prichádzate a odchádzate.
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Súčasť ASSA ABLOY

Doplňte svoj bezpečnostný systém o náš komplet 
inteligentného domáceho alarmu Yale Smart Alarm Kit, 
ktorý pracuje ruka v ruke so systémom inteligentného 
osvetlenia Philips Hue. To najlepšie z oboch svetov.

Pri spustení inteligentného domáceho alarmu Yale Sync 
budú svetlá Philips Hue blikať na červeno a snažiť sa tak 
votrelcov vyplašiť. Táto činnosť svetiel navyše upozorňuje 
susedov a okoloidúcich na narušenie, čo ešte zvyšuje 
odradzujúci účinok pre zlodejov. Vaše svetlá Philips Hue tiež 
pulzujú, aby signalizovali, kedy je alarm zapnutý a vypnutý, 
takže ľahko spoznáte, či je váš domov chránený. Aktivujte 
svoj inteligentný alarm Yale ľahko pomocou aplikácie Yale 
Home alebo hlasom pomocou hlasových asistentov Amazon 
Alexa a Google Assistant.

Skombinujte svoj komplet inteligentného 
domáceho alarmu Yale Smart Alarm Kit so svetlami 
Philips Hue a posuňte tak zabezpečenie svojho 
domova na celkom novú úroveň.

Ako nastaviť inteligentný zámok Yale Linus® Smart Lock
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Svetlo na privítanie doma
Užite si vrelé privítanie pri každom návrate 
– vaše dvere sa automaticky odomknú 
a svetlá sa rozsvietia pre pohodlný 
a bezpečný príchod domov.

Opúšťajte domov bez obáv
Keď odchádzate z domova, použite 
na inteligentnej klávesnici Yale Smart 
Keyboard funkciu zamknutia jedným dotykom 
a vaše svetlá automaticky zhasnú. Ovládajte 
automatickú činnosť vašich svetiel a simulujte 
svoju prítomnosť doma pre maximálny pokoj, 
kedykoľvek ste preč.

Vrelé privítanie vašich hostí
Dajte svojim hosťom pocit, že sú u vás ako 
doma. Prostredníctvom svojich telefónov 
alebo klávesnice budú môcť rozsvietiť 
svetlá a odomknúť vchodové dvere.

Kľúč, ktorý funguje všade
Zamknite vchodové dvere a odomknite 
ich odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Yale 
Access a inteligentného zámku Yale Linus® 
Smart Lock.

Po spárovaní inteligentného osvetlenia Philips 
Hue s inteligentným zámkom Yale Linus® Smart 
Lock sa budete doma cítiť ešte bezpečnejšie. 
Nechajte svetlá reagovať na váš zámok – zhasnú, 
keď odchádzate a zamknete dvere, alebo sa 
rozsvietia, keď odomknete dvere pri návrate 
z práce domov. 

Zdieľajte prístup do svojho domova s dôveryhodnými 
priateľmi a rodinou, aby boli doma vítaní rovnako srdečne 
ako vy. Vytvorte si vlastné scény, v ktorých sa svetlá Philips 
Hue rozsvietia alebo zhasnú podľa toho, kedy zámok Yale 
odomknete alebo uzamknete vy či vybraní hostia.
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