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How to download  
the Yale Access App

•    The Yale Access App is needed to control your Yale 
products from your mobile device. 

•  The Yale Access App is available for iPhone and Android. 

•   Download the Yale Access App from the App Store or 
Google Play depending on your device.

•   Once you have downloaded the Yale Access App, log in to 
or create a Yale Access account. 

Yale Access
Πως να κατεβάσετε  την εφαρμογή 

Η εφαρμογή Yale Access χρειάζεται για να ελέγχετε τα 

Κατεβάστε την εφαρμογή απο το App Store ή Google Play 
ανάλογα την συσκευή σας. 

Αφού την κατεβάσετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή 
κάντε είσοδο σε αυτόν.  

Android
Η εφαρμογή Yale Access είναι διαθέσιμη για iPhone & 

προιόντα Yale απο την κινητή συσκευή σας (smartphone)
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Activity monitoring

Track activity and always know who 
is coming and when at your doorstep 

with a 24/7 Activity Feed. 

Guest access

Grant unlimited digital keys valid  
for a few weeks, a few hours, or a 

few minutes. Never worry about lost, 
stolen or copied keys again.

Total control

Lock and unlock your door, control 
keyless access and keep track of who 

comes and when from anywhere.

Status updates

Only Yale has DoorSense™ that 
checks the status of your door  

and tells you if your door is  
securely closed and locked.

How the app works

App interface might differ.

Πως λειτουργεί η εφαρμογή 

Παρακολούθηση 
δραστηριότητας

Ελέγχετε την 
δραστηριότητα και 

γνωρίζετε πάντα ποιός 
έρχεται και πότε, ανα πάσα 
στιγμή 24ώρες, κάθε μέρα 

Πρόσβαση επισκεπτών

αντίγραφα κλειδιών.
χαθούν ή κλαπούν φυσικά 

Χωρίς καμία ανησυχία για αν 

εγκύρα για μερικές εβδομάδες, 
με ψηφιακά 'κλειδιά', 

Δώστε απεριόριστη πρόσβαση 

ώρες ή λίγα λεπτά. 

Απόλυτος έλεγχος

την πόρτα, ελέγξτε την 

οπου βρίσκεστε.
ποιός μπήκε και πότε, απο 
κρατήστε ιστορικό για το 

πρόσβαση χωρίς κλειδιά και 

Κλειδώστε και ξεκλειδώστε 
Doorsense, 

Ενημέρωσεις κατάστασης 

Μόνο η Yale έχει το σύστημα 

αν η πόρτα είναι ασφαλής 

το οποίο ελέγχει την κατάσταση 
της πόρτας και σας ενημερώνει 

κλειστή και κλειδωμένη. 



How to invite guests to your Smart Lock | 1
Feature Set Up

Issue keys to family, friends, and services 
listed in your contacts with the Yale Access 
App. Simply send each guest an invitation to 
download the app. 

After doing so, they'll have instant access to 
your home based on the access levels you set. If 
they already have a Yale Access Account, your 
key will appear in their keychain after you send 
the invite provided you send it to the number 
listed in their Yale Access Account.

To add a guest, first send them an invite:

1.  Open the Yale Access App and select 
the Guest Icon from the menu on the lower 
right of the screen.

2.   Select Invite and then choose an invite 
option. Enter the guest's phone number or 
select them from your contact's list to invite 
them to use your lock.

3.   Select Send Invite once you have added 
your guest and designated their access level 
and type.

AndroidiOS
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App interface might differ.

Πως να καλέσετε επισκέπτες στο Smart Lock |1

πρόσκληση 

Εκδόστε κλειδιά, στην οικογένεια, στους 
φίλους ή σε υπηρεσίες που έχετε ως επαφές 

Yale Access. 

Απλά στείλτε σε κάθε επισκέπτη μια 

σύμφωνα με το επίπεδο πρόσβασης που 

για να κατεβάσει την εφαρμογή. 

Αφου το κάνετε, θα έχουν άμεση πρόσβαση 
στο σπίτι σας

έχετε θέσει. 

Αν έχουν ήδη λογαριασμό Yale Access, το 
'κλειδί' σας θα εμφανιστεί αφού στείλετε την 

στέλνετε στον αριθμό που έχει δηλωθεί στον 
λογαρισμό τους Yale Access. 

πρόσκληση, με την προυπόθεση οτι το 

στην εφαρμογή 

Guest απο το μενού στο κάτω μέρος της οθόνης
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Yale Access και επιλέξτε το εικονίδο 
πρόσκληση: 
Για να προσθέσετε επισκέπτη, πρώτα στείλτε του 

αφού έχετε προσθέσει τον επισκέπτη και 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε το 

προσβαση του
έχετε θέσει τον τύπο και το επίπεδο 

3. Επιλέξτε 'Αποστολή πρόσκλησης' 

διαλέξτε μια απο τις επιλογές
2. Επιλέξτε 'Προσκληση' και μετα 

κάτω μέρος της οθόνης
εικονίδιο 'Guest', απο το μενου στο δεξί 

στείλτε του πρόσκληση: 
Για να προσθέσετε επισκέπτη, πρώτα 



After you invite a guest to your Smart Lock, 
they will receive a text notification with a link 
to download the Yale Access App. When the 
invitee downloads and opens the App, they have 
three options to log in. Your guest should choose 
the blue button that says I RECEIVED AN INVITE. 
Selecting this option adds your lock to their 
keychain. Your guest will be added to your Guest 
List and they will see your lock in their Keychain 
on their Yale Access App.

If your guest selects the option to SET UP MY 
FIRST YALE DEVICE they will be prompted 
through the lock setup flow, but will be unable 
to complete the flow as the device is already 
associated with your account.

The last option is to SIGN IN to an existing 
account. Yale Access users that already have an 
account with devices associated with it can use 
this option to log in.

Guests have limited access to the smart lock. If 
you want to give someone more access, such as 
Auto-Lock or Auto-Unlock privileges, you can 
upgrade them to Owner access. 

If you have a Yale Smart Keypad, it's just as 
simple to issue your Guests an entry code.

How to invite guests to your Smart Lock | 2
Feature Set Up
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App interface might differ.

Πως να καλέσετε επισκέπτες στο Smart Lock |2

'μπρελοκ' του. Ο καλεσμένος σας θα 

Αν ο επισκέπτης σας, επιλέξει 'Ρυθμιση της 

σας. 
θα έχει ήδη σχετιστεί με τον λογαριασμό 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις καθώς η συσκευή 

προσθέτει την 'κλειδαριά' σας στο ψηφιακό 

ροή των ρυθμίσεων αλλα ΔΕΝ θα μπορεί να 
πρώτης συσκευής Yale' θα ακολουθήσει την 

Αφού προσκαλέσετε εναν επισκέπτη στο 
Smart Lock, θα λάβει ενα μήνυμα 

'κλειδαριά' σας θα εμφανιστεί στα 'μπρελόκ', 
προσθετεί στη λίστα επισκεπτών και η 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ'. Επιλέγωντας αυτό, 
επιλέξει το μπλε κουμπί που λέει 'ΕΛΑΒΑ 

ειδοποιήσης με έναν σύνδεσμο, για να 
κατεβάσει την εφαρμογή Yale Access. Όταν ο 
καλεσμένος κατεβάσει και ανοίξει την 
εφαρμογή, έχει τρεις επιλογές για είσοδο στο 
λογαριασμό. Ο καλεσμένος θα πρέπει να έχει 

στην εφαρμογή Yale Access του. 

λογαριασμό με συσκευές που έχουν 

πρόσβαση σε κάποιον, όπως τα 

κλείδώματος ή Αυτόματου ξεκλειδώματος, 

κωδικό εισόδου.
μπορείτε απλά να του εκδόσετε έναν 
Αν έχετε πληκρολόγιο Yale Smart, 
σε 'Ιδιοκτήτες'. 

χρήστες Yale Access που ήδη έχουν 

πλεονεκτήματα του Αυτόματου 

σε αυτούς μπορείτε να τους αναβαθμίσετε 

Αν θέλετε να δώσετε περισσότερη 

Η τελευταία επιλογή είναι να κάνει είσοδο 
σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Οι 

πρόσβαση στο Smart Lock. 
Οι επισκέπτες έχουν πειορισμένη 
χρησιμοποιήσουν αυτή την επιλογή. 
σχετιστεί με αυτόν, μπορούν να 



Auto-Unlock is one of the most popular and unique features for Yale Smart Lock 
users. Having your door automatically unlock without having to reach for your 
phone or your keys as you approach your home is a magical experience. Like 
any simple and smart technology, there is a lot happening behind the scenes to 
make Auto-Unlock work just right.

How does Auto-Unlock Work?

Auto-Unlock relies on a few different technologies in your phone, not only the 
Yale Access App but also your Bluetooth, Wi-Fi and GPS. These must be enabled 
in order for Auto-Unlock to work. All of these are regulated by your operating 
system talking to the Yale Access App. The Yale Access App has two states that 
determine how Auto-Unlock functions: Home and Away. When you’re at home, 
your Yale Access App will enter Home Mode and Auto-Unlock will not activate, 
it’s waiting for you to leave. When the Yale Access App sees you have left your 
neighbourhood or travelled more than 200 metres from your home, Auto-Unlock 
will go into Away Mode, until your return home again.

When you then return to within 200 meters from your home, your phone will start 
looking for your lock. Once you’re close enough to your door (5 metres) and the 
Yale Access App sees your Yale Smart Lock, your door will Auto-Unlock and the 
app will go back into Home Mode. 

How does Auto-Unlock work?
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Πως λειτουργεί το αυτόματο ξεκλείδωμα

τεχνολογία, υπάρχουν πολλά στο παρασκήνιο που κάνουν το Αυτόματο 

απο την γειτονιά σας ή είστε περισσότερο απο 200 μέτρα μακρυά απο το 

λειτουργίες των χρηστών του Yale Smart Lock. Όπως κάθε απλή και έξυπνη 

σπιτιού'. 
η πόρτα σας θα ξεκλειδώσει αυτόματα και θα μπει ξανα σε 'κατάσταση 
πόρτα σας (5 μέτρα) και η εφαρμογή Yale Access βλέπει το Yale Smart Lock, 
θα αρχίσει να ψάχνει για την κλειδαριά σας. Όταν θα είστε αρκετά κοντά στην 
Όταν γυρίσετε και είστε εντός 200 μέτρων απο το σπίτι σας, το τηλέφωνο σας 
να γύρίστε ξανά πίσω. 
σπίτι, το αυτόματο ξεκλείδωμα θα μπει σε 'απομακρυσμένη κατάσταση' μέχρι 

είναι ενεργό μέχρι να φύγετε απο το σπίτι. Όταν δει η εφαρμογή οτι φύγατε 

Ξεκλείδωμα να λειτουργεί σωστά! 

Access θα μπεί σε 'κατάσταση σπιτιού' και το αυτόματο ξεκλείδωμα δεν θα 

Το αυτόματο ξεκλείδωμα είναι μια απο τις πιο δημοφιλείς και μοναδικές 

έχει δυο καταστάσεις που καθορίζουν πώς λειτουργεί το Αυτόματο 
οποίο επικοινωνεί με την εφαρμογή Yale Access. Η εφαρμογή Yale Access, 
Όλα αυτά διαχειρίζοντε απο το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας το 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένα για να δουλέψει το αυτόματο ξεκλείδωμα. 
της εφαρμογής Yale Access, αλλα και του bluetooth, Wi-Fi και GPS. Αυτά 
Βασίζεται σε μερικές διαφορετικές τεχνολογίες του τηλεφώνου σας, όχι μόνο 
Πώς λειτουργεί το Αυτόματο Ξεκλείδωμα ;

Ξεκλείδωμα: Σπίτι και Απομακρυσμένα. Όταν είστε σπίτι, η εφαρμογή Yale 
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The Auto-Lock feature enables your door 
to lock automatically after a predetermined 
amount of time (up to 30 minutes) has passed. 

To activate this feature you must be an 
authorized owner of the associated lock and be 
located within Bluetooth range of the lock you 
are enabling this feature on.

PLEASE NOTE: 

If you want to use the Auto-Lock Timing 
feature to control when your door locks after it 
closes, you must have DoorSense™ installed. 
Without DoorSense™, the door will lock 
automatically after it closes when Auto-Lock  
is enabled.

If the Linus lock is installed on a door that 
requires the handle to be lifted in order to lock, 
the Auto-Lock functionality will not be possible 
as this could cause the lock to jam.

The following steps will help you set up the  
Auto-Lock feature on your iOS or Android device:

1.  Open the Yale Access App and select the 
applicable property from the keychain if there  
is more than one

2.  Tap the Settings Gear Icon in the lower  
right-hand corner on the lock circle screen

3. Select the lock from the devices shown

4.  Select Auto-Lock, which is listed in the 
automations menu

5.  Toggle Enable Auto-Lock on and Set the  
Auto-Lock Timing

6.  Select Save Changes at the bottom

This completes the steps to enable the Auto-Lock 
feature on your Yale Smart Lock. Your lock will 
automatically lock after the amount of time set in 
Auto-Lock Timing.

Conversely, if you want to disable the Auto-
Lock feature, go through the steps above and 
Toggle Enable Auto-Lock off. You must be within 
Bluetooth range of the lock to disable this feature.

AndroidiOS

How to enable Auto-Lock
Feature Set Up

App interface might differ.

Πως να ενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα

κλείσει

Η λειτουργία Αυτόματου Κλειδώματος 

κλειδαριά να μπλοκάρει.    
μιας και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 
Αυτόματου Κλειδώματος ΔΕΝ είναι δυνατή 
ώστε να κλειδώσει, η λειτουργία του 
πόρτα που απαιτεί το πόμολο να σηκωθεί 
Αν το Linus είναι εγκατεστημένο σε μια 
Αυτόματο Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο. 
το
θα κλειδώσει αυτόματα αφού κλείσει όταν 
Doorsense. Χωρίς το Doorsence, η πόρτα 
πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το 

ελεγξετε πότε η πόρτα κλειδώνει αφού 

πρέπει να είστε εξουσιοδωτημένος 

χρονόμετρο Αυτόματου Κλειδώματος για να 

να ξεκλέιδώνει αυτόματα
μετά το πέρας ενός καθορισμένου χρονικού 
διαστάματος (εως 30 λεπτά). 
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία 

επιτρέπει στην πόρτα σας να κλειδώνει και 

ιδιοκτήτης της σχετικής κλειδαριάς

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 

Bluetooth της κλειδαριάς που ενεργοποιείτε 
αυτή την λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

και εντοπιστείτε εντός του εύρους του 

Αυτόματου Κλειδώματος στο Yale Smart Lock. Η 
κλειδαριά σας θα κλειδώσει 
αυτόματα μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που 
έχετε θέσει στο χρονόμετρο αυτόματου κλειδώματος.

παραπάνω βήματα (Βήμα 5) και σύρετε σε 'OFF' 

Αντίθετα, αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την 
λειτουργία Αυτόματου Κλειδώματος, πηγαίνετε στα 

την ενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να 
είστε εντός τους εύρους του Bluetooth για να 
απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 

6. Επιλέξτε 'Αποθήκευση Αλλαγών' στο κάτω μέρος 

Αυτό ολοκληρώνει τα βήματα για την ενεργοποίηση του 

3. Επιλέξτε την κλειδαριά απο τις συσκευές που 

λειτουργία
και θέστε το χρονόμετρο αυτόματου κλειδώματος σε 
5. Διαλέξτε Ενεργοποιήση Αυτόματου Κλειδώματος 'ON' 
αυτοματοποιήσεων.
4.Επιλέξτε Αυτόματο Κλείδωμα απο τη λίστα στο μενού 
εμφανίζοντε. 

μέρος της οθόνης
2. Πατήστε πάνω στο εικονίδο 'γρανάζι' στο δεξί κάτω 
μια
κατοικία απο τα 'μπρελοκ' αν είναι περισσότερη απο 
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Yale Access και επιλέξτε την 

σας iOS ή Android:
την λειτουργία Αυτόματου Κλειδώματος στη συσκευή 
Τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε 

,



How to use Intelligent Auto-Lock with DoorSense™

Auto-lock means you  can automatically lock 
itself after a specified time period. Now, with 
the included DoorSense™ technology, which 
informs you whether your door is open or 
closed, you can program your Smart Lock to 
lock automatically as soon as it detects that 
your door is closed.

Setting up Instant/Intelligent Auto Lock

1.  To set up Instant/Intelligent Auto Lock 
you must have DoorSense™ installed and 
calibrated.

2.  Once DoorSense™ is enabled and  
calibrated, navigate to Lock Settings, 
and select Auto-Lock.

3.  Toggle the Auto-Lock button to turn it on.

By default, Auto-Lock is set to turn on via a timer. 
If this setting is selected, you can specify an 
amount of time before your door is auto-locked. 
Note, that with DoorSense™ enabled, the Auto-
Lock will not engage if the door state is identified 
as Open. Once the door state changes from Open 
to Closed, the timer will begin the countdown as 
the lock unlocks and the door will auto-lock once 
the time has expired.

To change the setting to ‘Instant’, select ‘On 
A Timer’ and change the setting to ‘Instant’. 
This guarantees that every time your door state 
changes from Open to Closed, the Smart Lock will 
Auto-Lock, instantly.

When Instant Auto Lock is enabled, the option  
for Re-Lock Timing becomes available. This  
timer is used to re-lock your Smart Lock if the lock 
is unlocked, but the door never opens. After  
the specified time period, the lock automatically 
auto-locks.
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Feature Set Up

App interface might differ.

Πως να ενεργοποιήσετε το Έξυπνο Αυτόματο Κλείδωμα με το Doorsense 

1. Για να ρυθμίσετε το Άπευθείας/Έξυπνο 

Αυτόματο κλείδωμα σημαίνει οτι μπορεί 

για να το θέσετε σε λειτουργία 
3. Σύρετε το κουμπί 'Αυτόματο Κλείδωμα' 
Κλείδωμα. 
κλειδώματος και επιλέξτε Αυτόματο 

2. Αφού ενεργοποιηθεί και ρυθμιστεί το 
και ρυθμισμένο το Doorsense. 
Κλείδωμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο 

Doorsence, πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις 

Κλειδώματος 

που εντοπίζει οτι η πόρτα είναι κλειστή. 
το Smart Lock να κλειδώνει αυτόματα με το 
ανοιχτή ή κλειστή και να προγραμματίσετε 
η οποία σας πληροφορεί αν η πόρτα είναι 
τεχνολογία Doorsence που περιλαμβάνεται, 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Τώρα, με την 

Ρύθμιση Απευθείας/Έξυπνου Αυτόματου 

αυτόματα να κλειδώνει μετά απο ένα 

Όταν το Απευθείας Αυτόματο Κλείδωμα είναι 

Αυτό εγγυάται οτι κάθε φορά που η κατάσταση της πόρτας 
αλλάζει απο Ανοιχτή σε Κλειστή, το Smart Lock θα 
κλειδώνει Αυτόματα, κατευθείαν. 

ξεκλείδωτη αλλά η πόρτα δεν ανοιγεί ποτέ. Μετά απο ένα 

ενεργοποιημένο, η επιλογή για κλείδωμα ξάνα με χρόνο, 
γίνεται διαθέσιμη. Αυτό το χρονόμετρο χρησιμοποιείται 
για να ξανα-κλειδώσει το Smart Lock αν η κλειδαριά είναι 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η κλειδαριά κλειδώνει 

Timer' (Με χρονόμετρο) και αλλάξτε την ρύθμιση σε 
'Απευθείας'. 

χρονόμετρου. 

Για να αλλάξετε την ρύθμιση σε 'Απευθείας' επιλέξτε 'On A 
κλειδώσει αυτόματα, όταν ο χρόνος λήξει. 
μέτρηση καθώς η κλειδαριά ξεκλειδώνει και η πόρτα θα 
Κλειστή, το χρονόμετρο θα αρχίσει την αντίστροφη 
Όταν η κατάσταση της πόρτας αλλάξει απο Ανοιχτή σε 
πόρτας αναγνωρίζεται ως 'ανοιχτή'.
Αυτόματο Κλείδωμα δεν θα εμπλακεί αν η κατάσταση της 
Σημειώστε οτι με το Doorsense ενεργοποιημένο, το 
χρονικό πλαίσιο πριν η πόρτα κλειδώσει αυτόματα. 
Αν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να θέσετε ένα 

είναι ρυθμίσμένη να ενεργοποιείται μέσω του 
Η εργοστασιακή ρύθμιση του Αυτόματου Κλειδώματος, 

αυτόματα. 
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By default, Yale Smart Locks make sounds when 
locking and unlocking the door. It is easy to modify 
these settings by following the steps below:

1.  Tap the gear icon on the Lock Circle screen to 
open the Settings Menu

2.  Select the Lock Settings for the relevant device

3.  Toggle Lock Sounds On/Off depending on your 
preference for sound or no sound.

AndroidiOS

How to enable/disable lock sounds
Feature Set Up

App interface might differ.

Πως να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους ήχους 
κλειδώματος

Απο εργοστασιακή ρύθμιση, το Yale Smart Lock 
ηχεί όταν κλειδώνει και όταν ξεκλειδώνει η 
πόρτα. Είναι εύκολο να αλλάξετε αυτή τη 
ρύθμιση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Πατήστε το εικονίδο 'γρανάζι' στην οθόνη 
κλειδώματος για να ανοίξετε το μενού 
ρυθμίσεων.

2. Επιλέξτε το μενού ρυθμίσεων για την σχετική 
συσκευή που θέλετε.

3. Σύρετε την επιλογή Ήχοι Κλειδώματος 
ON/Off σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για 
ήχο ή όχι. 
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Door Ajar notifications alert 
you when your door has 
been left open for a certain 
amount of time.

In order to set up Door  
Ajar notifications, you’ll 
need the Linus Smart Door 
Lock with DoorSense™ 
installed with the Yale  
Wi-Fi Connect Bridge. 

1. The first step in setting 
up Door Ajar notifications 
is to set Door Ajar Timing. 
The time increment 
selected determines  
how long your door  
can be open before you 
are alerted. 

To set Door Ajar Timing: 

1.  Open the Yale  
Access App

2.  Go to the DoorSense™ 
section in Lock settings 

3. Tap on Door Ajar timing 

4. Set the amount of time.

 2. After setting Door Ajar 
Timing, you need to set a 
Smart Alert to receive the 
notification.

To set this Smart Alert:

1.  Go to the Smart Alerts 
page in the notifications 
section of your lock 
settings page 

2.  Tap “Create a Smart 
Alert” followed by 
“Choose an Event”.

3. Select the event “the 
door is left ajar” and then 
select “Done”. Finally, tap 
“Save”.

You will now be alerted 
whenever the door has 
been left open for the  
time specified in Door  
Ajar Timing.

How to create Door Ajar notifications: iOS
Feature Set Up

App interface might differ.

Πως να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για όταν η πόρτα σας 
έχει μείνει ανοιχτή: iOS

ανοιχτή πόρτα, 

Linus Smart Door Lock 

ειδοποιήσεις για 

χρειάζεται να έχετε το 

χρονικό διάστημα

Bridge 

ανοιχτή για ορισμένο 

Yale Wi-Fo Connect 

Ειδοποιήσεις για όταν 
η πόρτα έχει μείνει 

Για να ρυθίσετε τις 

με Doorsense 
εγκατεστημένο με το 

χρονόμετρο ανοιχτής 
πόρτας:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή 
Yale Access
2. Πηγαίνετε στο τμήμα 

Ανοιχτής πόρτας (Door Ajar)

Doorsense, που βρίσκεται 
στις ρυθμίσεις κλειδώματος
3. Πατήστε το χρονόμετρο 

4. Ορίστε το χρονικό 
διάστημα

πριν λάβετε ειδοποιήση. 

Για να ρυθμίσετε το 

ορίσετε το χρονόμετρο 

η πόρτα θα είναι ανοιχτή 

χρονικό διάστημα που θα 
ανοιχτής πόρτας. Το 

για ανοιχτή πόρτα, είναι να 
ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις 
1. Το πρώτο βήμα για να 

επιλέξετε, ορίζει πόση ώρα 

ειδοοποιήση (Smart Alert) 

ρυθμίσεις της κλειδαριάς.

χρονόμετρο ανοιχτής 
πόρτας, χρειάζεται να 
βάλετε μια έξυπνη 

για να λαμβάνετε μήνυμα. 

Για να βάλετε το Smart 
Alert:
1.Πηγαίνετε στη σελίδα με 
τα Smart Alerts, στις 
ειδοποιήσεις για τις 

2. Αφού ορίσετε το 

Smart Alert' και στη 
2. Πατήστε 'Δημιουργία 

συνέχεια 'Επιλογή 
συμβάντος'

χρονικό διάστημα που 

'Ολοκλήρωση'. Τέλος, 

3. Επιλέξτε το συμβάν 
'πόρτα έχει μείνει ανοιχτή' 

έχετε ορίσετε στο 

και μέτα επιλέξτε 

πατήστε 'αποθήκευση'.

Τώρα πλέον, θα 
λαμβάνετε ειδοποίηση 
κάθε φορά που η πόρτα 
έχει μείνει ανοιχτή για το 

χρονόμετρο. 



How to create Door Ajar notifications: Android

Door Ajar notifications 
alert you when your door 
has been left open for a 
certain amount of time.

In order to set up Door  
Ajar notifications, 
you’ll need the Linus 
Smart Door Lock with 
DoorSense™ installed 
with the Yale  
Wi-Fi Connect Bridge. 

1. The first step in setting 
up Door Ajar notifications 
is to set Door Ajar Timing. 
The time increment 
selected determines 
how long your door can 
be open before you are 
alerted. 

To set Door Ajar Timing: 

1.  Open the Yale  
Access App

2.  Go to the DoorSense™ 
section in Lock settings 

3. Tap on Door Ajar timing 

4. Set the amount of time.

 2. After setting Door Ajar 
Timing, you need to set a 
Smart Alert to receive the 
notification.

To set this Smart Alert:

1.  Go to the Smart Alerts 
page in the notifications 
section of your lock 
settings page 

2.  Tap “Create a Smart 
Alert” followed by 
“Choose an Event”.

3. Select the event “the 
door is left ajar” and then 
select “Done”. Finally, tap 
“Save”.

You will now be alerted 
whenever the door has 
been left open for the  
time specified in Door  
Ajar Timing.

Feature Set Up
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App interface might differ.

έχει μείνει ανοιχτή: Android
Πως να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για όταν η πόρτα σας 

Ειδοποιήσεις για όταν 

χρειάζεται να έχετε το 

Yale Wi-Fo Connect 

με Doorsense 
Linus Smart Door Lock 

εγκατεστημένο με το 

ανοιχτή πόρτα, 

Bridge 

Για να ρυθίσετε τις 

η πόρτα έχει μείνει 

χρονικό διάστημα

ειδοποιήσεις για 

ανοιχτή για ορισμένο 

πριν λάβετε ειδοποιήση. 
η πόρτα θα είναι ανοιχτή 

Για να ρυθμίσετε το 

επιλέξετε, ορίζει πόση ώρα 
χρονικό διάστημα που θα 
ανοιχτής πόρτας. Το 
ορίσετε το χρονόμετρο 
για ανοιχτή πόρτα, είναι να 

χρονόμετρο ανοιχτής 

ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις 

πόρτας:

2. Πηγαίνετε στο τμήμα 

1. Το πρώτο βήμα για να 

Doorsense, που βρίσκεται 

Yale Access

διάστημα
4. Ορίστε το χρονικό 
Ανοιχτής πόρτας (Door Ajar)
3. Πατήστε το χρονόμετρο 
στις ρυθμίσεις κλειδώματος

1. Ανοίξτε την εφαρμογή 
2. Πατήστε 'Δημιουργία 
Smart Alert' και στη 
συνέχεια 'Επιλογή 
συμβάντος'

ειδοποιήσεις για τις 
ρυθμίσεις της κλειδαριάς.

τα Smart Alerts, στις 

πόρτας, χρειάζεται να 

1.Πηγαίνετε στη σελίδα με 

2. Αφού ορίσετε το 
χρονόμετρο ανοιχτής 

βάλετε μια έξυπνη 

Για να βάλετε το Smart 
Alert:

για να λαμβάνετε μήνυμα. 
ειδοοποιήση (Smart Alert) 

χρονικό διάστημα που 

'πόρτα έχει μείνει ανοιχτή' 

χρονόμετρο. 
έχετε ορίσετε στο 

3. Επιλέξτε το συμβάν 

έχει μείνει ανοιχτή για το 

λαμβάνετε ειδοποίηση 
Τώρα πλέον, θα 

πατήστε 'αποθήκευση'.
'Ολοκλήρωση'. Τέλος, 
και μέτα επιλέξτε 

κάθε φορά που η πόρτα 



What are the different types of  
Guest Access and Access Levels?

Access levels and schedules determine how much 
access a lock user has as well as when they have 
permission to control the lock.

Yale offers two access levels: 

Owner and Guest. A lock Owner has full access to the 
lock and Guests have limited access (outlined under 
Access Levels). Only lock Owners can invite Guests 
to a lock. When inviting Guests, you can customize 
their access level and choose to be notified when they 
operate your lock.

There are also different Access Schedules: 

Always, Recurring, and Temporary (outlined under 
Access Schedules).

Owners

Lock Owners are users who:

•  Can lock and unlock door via Yale Access app

•   Can lock and unlock door via Personal Entry Code  
(Using Smart Keypad)

•  Can use Auto-Unlock

•  Can invite/remove other owners

•  Can control all lock settings

•  Can view activity feed

•  Can view guest list

Guests

Guest is the default access level for anyone invited to 
your Yale Smart Lock, but you can update a person's 
access level when you invite them to your lock or at 
any time thereafter. 

Guest users:

•  Can lock and unlock door via Yale Access app*

•   Can lock and unlock door via Personal Entry Code 
(Using Smart Keypad)

•  Cannot use Auto-Unlock

•  Cannot invite/remove other owners

•  Cannot control all lock settings

•  Cannot view activity feed

•  Cannot view guest list

*  Cellular data or an Internet connection is required. Due to the three Guest Access Schedules, our 
servers need to verify that the guest is connecting during the timeframe that they are authorized.

Access Levels Types of Guest Access
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Ποιοί είναι οι διαφορετικοί τύποι πρόσβασης επισκεπτών 
και τα επίπεδα πρόσβασης ;

Τύποι Πρόσβασης Επισκεπτών

κλειδαριάς καθώς και αν έχει άδεια να ελέγχει 

Τα επίπεδα και τα χρονικά πλαίσια, ορίζουν 
πόση πρόσβαση έχει ο χρήστης της 

Προσφέροντε 2 επίπεδα πρόσβασης: 
Ιδιοκτήτης και Επισκέπτης. 
Ο ιδιοκτήτης της κλειδαριάς έχει πλήρη 
πρόσβαση στην κλειδαριά και οι επισκέπτες 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση (αναλυτικά 
δείτε τα επίπεδα πρόσβασης). Μόνο οι 
Ιδιοκτήτες της κλειδαριάς μπορούν να 
προσκαλέσουν Επισκέπτες, σε μια κλειδαριά. 

Επίσης υπάρχουν διαφορετικές χρονικές 
καταστάσεις: 
Πάντα, Επαναλαμβανόμενα και Προσωρινά 
(δείτε αναλυτικά στα επίπεδα πρόσβασης)

την κλειδαριά.

Επίπεδα Πρόσβασης

Πρόσβασης (χρησιμοποιώντας το Smart 

-Μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν 
την πόρτα μέσω της εφαρμογής Yale Access
-Μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν 
Οι ιδιοκτήτες της κλειδαριάς είναι χρήστες που: 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Πληκτρολόγιο

την πόρτα μέσω Προσωπικού Κωδικού 

-Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Αυτόματο 

-Μπορούν να δουν την λίστα επισκεπτών

Ξεκλείδωμα
-Μπορούν να προσκαλέσουν/αφαιρέσουν άλλους 
ιδιοκτήτες
-Μπορούν να ελέγχουν όλες τις ρυθμίσεις της 
κλειδαριάς
-Μπορούν να δουν το ιστορικό δραστηριότητας 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι επισκέπτες είναι η αρχική ιδιότητα επιπέδου 
πρόσβασης για οποιονδήποτε προσκαλείται στην 
Smart Lock κλειδαριά σας, αλλά μπορείτε να 
αναβαθμίσετε το επίπεδο πρόσβασης κάποιου ατόμου 

στιγμή.

Οι επισκέπτες: 
-Μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν μέσω 
της εφαρμογής Yale Access
-Μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν την 
πόρτα μέσω προσωπικού κωδικού πρόσβασης 
(χρησιμοποιώντας το Smart Πληκτρολόγιο)
-ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Αυτόματο 
Ξεκλείδωμα
-ΔΕΝ μπορούν να προσκαλέσουν/αφαιρέσουν άλλους 
επισκέπτες
-ΔΕΝ μπορούν ελέγξουν όλες τις ρυθμίσεις τις 
κλειδαριάς
-ΔΕΝ μπορούν να δουν το ιστορικό δραστηριότητας
-ΔΕΝ μπορούν να δουν την λίστα επισκεπτών 

που προσκαλέιτε στην κλειδαριά σας, οποιαδήποτε 

καταστάσεων για τους επισκέπετες, ο server της εφαρμογής, χρειάζεται να επιβεβαιώσει οτι ο επισκέπτης συνδέεται 
*Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η χρήση δεδομένων κινητού ή σύνδεση δικτύου internet. Λόγω των τριών χρονικών 

κατα την διάρκεια του χρονικού πλαισιού που του έχει δωθεί (απο τον ιδιοκτήτη) 



Always
Guests will have unlimited access, but the owner can change or 
delete their access at any time.

Recurring
Guests will have a scheduled access that repeats. i.e. guests will be 
invited every Tuesday for a short period of time.

Temporary
Guests will have a limited invitation to your home that expires. i.e. 
guests will have access for a one time use, limited to the date and 
time you've selected.

Access Schedules 
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Χρονικές Καταστάσεις Πρόσβασης

επαναλαμβάνεται. Για παράδειγμα οι επισκέπτες θα 
Οι επισκέπτες έχουν προγραμματισμένη πρόσβαση που 

μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει την πρόσβαση τους, 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

οποιαδήποτε στιγμή

Οι επισκέπτες έχουν απεριόριστη πρόσβαση αλλά ο ιδιοκτήτης 
ΠΑΝΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

προσκαλούντε κάθε Τρίτη για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Οι επισκέπτες έχουν περιορισμένη πρόσκληση στο σπίτι σας, η 
οποία λήγει.Για παράδειγμα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση 

που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης. 
μόνο για μια φορά, σε ορισμένη ημερομηνία και χρονικό διάστημα 
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How to set Smart Lock Access Levels: iOS  

The Yale Access App offers two access levels:

Owner and Guest. Guest is the default access 
level for anyone invited to your Yale Smart Lock, 
but you can update a person's access level 
when you invite them to your lock or at any 
time thereafter. Select iOS for steps to change 
Access Levels.

Changing a Guest to an Owner

1.  Open the Yale Access App and select the 
Guest Icon from the lower right in the menu

2. Select the Guest you want to edit

3.  Select Owner to change the Access Level 
From Guest to Owner

4.  A blue checkmark will display beside  
your selection

5. Select the back arrow to confirm changes

Your Guest is now an Owner, and will display 
as an Owner in your Guest List

You can change a user's access level back to 
Guest at any time by completing these steps 
again and selecting Guest from the Access  
Level options.

Lock Owners

Users with Owner Access can:

•  Lock and unlock door via Yale Access app

•  Use Auto-Unlock

•  Invite/remove guests and owners

•  Control all lock settings

•  View activity feed

•  View guest list

•    Operate the lock remotely via the  
Yale Wi-Fi Connect Bridge

Guests

Users with Guest Access can:

•  Lock and unlock door via Yale Access app

•  Not use Auto-Unlock

•  Not invite/remove guests and owners

•  Not control all lock settings

•  Not view activity feed

•  Not view guest list

Feature Set Up

App interface might differ.

Πως να ορίσετε τα επίπεδα πρόσβασης στο Smart Lock: iOS

να αναβαθμίσετε το επίπεδο 

πρόσβασης. 
αλλαγής του επιπέδου 
Επιλέξτε iOS για τα βήματα 

στιγμή μετά.
σας ή οποιαδήποτε άλλη 
προσκαλέστε στην κλειδαριά 
πρόσβασης όταν τους 

Smart Lock σας, αλλά μπορείτε 
οποιονδήποτε καλείται στο Yale 
επίπεδο πρόσβασης για 
Ο επισκέπτης είναι το αρχικό 

Ιδιοκτήτης και Επισκέπτης. 
πρόσβασης:
προσφέρει δυο επίπεδα 
Η εφαρμογή Yale Access 

5. Επιλέξτε το βελάκι για πίσω για να 

ολοκληρώνοντας αυτά τα βήματα ξανά και 
οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας και 
του χρήστη ξανά σε 'Επισκέπτη', 
Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης 

επισκεπτών σας. 
θα εμφανίζεται ως 'Ιδιοκτήτης' στην λίστα των 
Τώρα ο επισκέπτης σας, έγινε ιδιοκτήτης και 

επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας. 

επεξεργαστείτε. 

εμφανιστεί δίπλα απο την επιλογή σας. 
4. Ενα μπλέ σήμα επιβεβαιώσης θα 
'Ιδιοκτήτης'

2. Επιλέξτε τον επισκέπτη που θέλετε να 
κάτω δεξιά.
επιλέξτε το εικονίδιο Επισκέπτες στο μενού 
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Yale Access και 

Αλλάγη απο Επισκέπτη σε Ιδιοκτήτη

των επιπέδων πρόσβασης. 
επιλέγωντας 'Επισκέπτης' απο τις επιλογές 

3. Επιλέξτε 'Ιδιοκτήτης' για να αλλάξετε το 
επίπεδο πρόσβασης απο 'Επισκέπτης' σε 

-Δεν μπορούν να ελέγξουν όλες τις ρυθμίσεις της 

μέσω της εφαρμογής Yale Access

-Δεν μπορούν να δούν το ιστορικό δραστηριότητας
κλειδαριάς

- Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Αυτόματο 

και ιδιοκτήτες
-Δεν μπορούν να προσκαλέσουν/αφαιρέσουν επισκέπτες 
Ξεκλείδωμα

Οι χρήστες με ιδιότητα επισκέπτη:
- Μπορούν να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν την πόρτα 

Ιδιοκτήτες

Επισκέπτες

Wi-Fi connect Bridge
-Να χειρίζοντε την κλειδαριά απομακρυσμένα μέσω του Yale 

Οι χρήστες με ιδιότητα ιδιοκτήτη μπορούν: 

-Να βλέπουν την λίστα επισκεπτών
-Να βλέπουν το ιστορικό δραστηριότητας
-Να ελέγχουν όλες τις ρυμίσεις της κλειδαριάς
-Να προσκαλούν/αφαιρούν επισκέπτες και ιδιοκτήτες

Yale Access
-Να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν μέσω της εφαρμογής 

-Να χρησιμοποιούν το Αυτόματο Ξεκλείδωμα

-Δεν μπορούν να δουν την λίστα επισκεπτών



How to set Smart Lock Access Levels: Android  

Changing a Guest to an Owner

1.  Open the Yale Access App and select the 
Guest Icon from the lower right in the menu

2. Select the Guest you want to edit

3.  Change the Access Level 
From Guest to Owner

4.  Select the "Save Changes" option at the 
bottom of the screen to save your changes.

Your Guest is now an Owner, and will display 
as an Owner in your Guest List

You can change a user's access level back to 
Guest at any time by completing these steps 
again and selecting Guest from the Access  
Level options.

The Yale Access App offers two access levels:

Owner and Guest. Guest is the default access 
level for anyone invited to your Yale Smart Lock, 
but you can update a person's access level 
when you invite them to your lock or at any time 
thereafter. Select Android for steps to change 
Access Levels.

Lock Owners

Users with Owner Access can:

•  Lock and unlock door via Yale Access app

•  Use Auto-Unlock

•  Invite/remove guests and owners

•  Control all lock settings

•  View activity feed

•  View guest list

•    Operate the lock remotely via the  
Yale Wi-Fi Connect Bridge

Guests

Users with Guest Access can:

•  Lock and unlock door via Yale Access app

•  Not use Auto-Unlock

•  Not invite/remove guests and owners

•  Not control all lock settings

•  Not view activity feed

•  Not view guest list

Feature Set Up
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App interface might differ.

Πως να ορίσετε τα επίπεδα πρόσβασης στο Smart Lock: Android

Επιλέξτε Android για τα 
βήματα αλλαγής του 
επιπέδου πρόσβασης



How to create, modify and delete Smart Alerts: iOS 

Smart Alerts are sent as notifications and let 
you know about the activity of your Smart Lock. 
Many Smart Alerts appear in the Activity Feed.

Smart Alert options currently include manual 
lock events, user specific lock operations, 
notifications for when a door is left open and 
Auto-Lock notifications. 

Over time, additional notifications and 
scheduling options will be added.

For the best Smart Alerts experience, we 
recommend that you pair Linus Smart Lock with 
Yale Connect Wi-Fi Bridge. 

Select iOS or Android for information about 
smart alerts as well as steps to set them up.

Creating Smart Alerts:

Smart Alerts can be found in 
the Notifications section of your 
Lock Settings menu. To enable 
smart alerts:

1.  Open the Yale Access  
App and navigate to the  
Lock Settings

2. Select Smart Alerts

3.  Select the blue button that 
says "Create a smart alert"

4.  Next, select “Choose an 
event” to choose which 
event triggers the smart alert

Modifying and Deleting  
Smart Alerts:

Delete existing alerts at any 
time from the Smart Alerts 
page in the notifications section 
of Lock Settings.

All of your Smart Alerts are 
listed on the Smart Alerts page. 
To modify these notifications, 
tap on any of the notifications. 
You will be given the option to 
delete the selected notification 
by tapping the delete button at 
the bottom of the page.

Finally, confirm that you would 
like to delete the notification. 
You will no longer receive 
the notification following this 
action.

Not Receiving Smart Alerts:

Most Smart Alerts require  
that your Smart Lock is set up 
with the Yale Connect Wi-Fi 
Bridge. If your Smart Lock is not 
set up with the Yale Connect  
Wi-Fi Bridge, you will not 
receive most alerts unless  
you are connected to your lock 
via Bluetooth.

Feature Set Up
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App interface might differ.

τις Έξυπνες Ειδοποιήσεις (Smart Alerts): iOS
Πως να δημιουργήσετε, τροποποιήσετε και να διαγράψετε 

ανοιχτή και ειδοποιήσεις για Αυτόματο 

έξυπνες ειδοποιήσεις καθώς και τα βήματα 
Επιλέξτε iOS για πληροφορίες σχετικά με τις 

το Yale Connect Wi-Fi Bridge. 
συστήνεται η σύνδεση του Linus Smart Lock με 
Για βέλτιση απόδοση των ειδοποιήσεων, 

ειδοποιήσεις και επιλογές προγραμματισμού.
Μελλοντικά, θα υπάρχουν και επιπλέον 

Κλείδωμα. 

ειδοποιήσεις για το πότε η πόρτα έχει μείνει 
χειρισμούς της κλειδαριάς απο τον χρήστη, 
συμβάντα της κλειδαριάς, συγκεκριμένους 
το παρόν, περιλαμβάνουν χειροκίνητα 
Οι επιλογές των έξυπνων ειδοποιήσεων προς 

ροή δραστηριότητας. 
Lock σας. Πολλές απο αυτές εμφανίζοντε στη 
γνωστοποιούν την δραστηριότητα του Smart 
Οι έξυπνες ειδοποιήσεις,  στέλνοντε και σας 

ρυθμίσεων τους.  

3. Επιλέξτε το μπλε κουμπί που 
(Smart Alerts)

Δημιουργία Έξυπνων Ειδοποιήσεων 
(Smart Alerts)

Οι έξυπνες ειδοποιήσεις εμφανίζοντε 
στο μενού των ειδοποιήσεων στις 
ρυθμίσεις της κλειδαριάς. Για να τις 
ενεργοποιήσετε: 
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Yale Access 
και πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις της 
κλειδαριάς. 
2. Επιλέξτε 'Εξυπνες Ειδοποιήσεις' 

λαμβάνετε ειδοποίηση

γράφει 'Δημιουργία μιας έξυπνης 
ειδοποίησης'
4. Μετά, επιλέξτε 'Επιλογή συμβάντος' 
το οποίο ορίζει σε ποιά περίπτωση θα 

Για να τροποποιήσετε αυτές τις 

ξαναλάβετε.  
μετά απο αυτό δεν θα την 
να διαγράψετε την ειδοποίηση και 
Τέλος, επιβεβαιώστε οτι επιθυμείτε 
στο κάτω μέρος της σελίδας. 

την επιλεγμένη ειδοποίηση 
δωθεί η επιλογή να διαγράψετε 
οποιαδήποτε απο αυτές και θα σας 
ειδοποιήσεις, πατήστε σε 

πατώντας το κουμπί 'Διαγραφή' 

'Εξυπνων Ειδοποιήσεων. 

Όλες οι Έξυπνες Ειδοποιήσεις, 
κλειδαριάς. 
ειδοποιήσεων, στις ρυθμίσεις της 
απο την σελίδα των 
ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή, 
Διαγράψτε μια υπάρχουσα 

Έξυπνων Ειδοποιήσεων: 
Τροποποιήση και Διαγραφή 

εμφανίζοντε στην σελίδα των 

Smart Lock σας, ΔΕΝ έχει 

απο τις ειδοποιήσεις εκτός αν 
λαμβάνετε τις περισσότερες 
Wi-Fi Bridge, ΔΕΝ θα 
ρυθμιστεί με το Yale Connect 

Μη λήψη ειδοποιήσεων: 

το Yale Wi-Fi Bridge. Αν το 
Smart Lock να έχει ρυθμιστεί με 
Ειδοποιήσεις απαιτούν το 
Οι περισσότερες Έξυπνες 

είστε συνδεδεμένοι στην 
κλειδαριά σας μέσω Bluetooth.



How to create, modify and delete Smart Alerts: Android 

Smart Alerts are sent as notifications and let 
you know about the activity of your Smart Lock. 
Many Smart Alerts appear in the Activity Feed.

Smart Alert options currently include manual 
lock events, user specific lock operations, 
notifications for when a door is left open and 
Auto-Lock notifications. 

Over time, additional notifications and 
scheduling options will be added.

For the best Smart Alerts experience, we 
recommend that you pair Linus Smart Lock with 
Yale Connect Wi-Fi Bridge. 

Select Android for information about smart alerts 
as well as steps to set them up.

Creating Smart Alerts:

Smart Alerts can be found in 
the Notifications section of your 
Lock Settings menu. To enable 
smart alerts:

1.  Open the Yale Access  
App and navigate to the  
Lock Settings

2. Select Smart Alerts

3.  Select the yellow plus (+) 
sign to create a new Smart 
Alert

4.  Next, select “Choose an 
event” to choose which 
event triggers the smart alert

Modifying and Deleting  
Smart Alerts:

Delete existing alerts at any 
time from the Smart Alerts 
page in the notifications section 
of Lock Settings.

All of your Smart Alerts are 
listed on the Smart Alerts page. 
To modify these notifications, 
tap on any of the notifications. 
You will be given the option to 
delete the selected notification 
by tapping the delete button at 
the bottom of the page.

Finally, confirm that you would 
like to delete the notification. 
You will no longer receive 
the notification following this 
action.  

Not Receiving Smart Alerts:

Most Smart Alerts require that 
your August Smart Lock is set 
up with the August Connect 
Wi-Fi Bridge. If your Smart 
Lock is not set up with the 
August Connect, you will not 
receive most alerts unless you 
are connected to your lock via 
Bluetooth. 

Feature Set Up

Yale Access App Step by Step Guide 16

App interface might differ.

Έξυπνες Ειδοποιήσεις (Smart Alerts): Android
Πως να δημιουργήσετε, τροποποιήσετε και να διαγράψετε τις 

Οι έξυπνες ειδοποιήσεις εμφανίζοντε 
στο μενού των ειδοποιήσεων στις 
ρυθμίσεις της κλειδαριάς. Για να τις 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Yale Access 

Δημιουργία Έξυπνων Ειδοποιήσεων 
(Smart Alerts)

ενεργοποιήσετε: 

και πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις της 

λαμβάνετε ειδοποίηση
το οποίο ορίζει σε ποιά περίπτωση θα 
4. Μετά, επιλέξτε 'Επιλογή συμβάντος' 
Ειδοποίηση
δημιουργήσετε μια νέα Έξυπνη 
3. Επιλέξτε το κίτρινο σήμα  (+) για να 
(Smart Alerts)
2. Επιλέξτε 'Εξυπνες Ειδοποιήσεις' 
κλειδαριάς. 

της σελίδας. 

διαγράψετε την ειδοποίηση και μετά 
Τέλος, επιβεβαιώστε οτι επιθυμείτε να 

επιλεγμένη ειδοποίηση πατώντας το 
κουμπί 'Διαγραφή' στο κάτω μέρος 

Όλες οι Έξυπνες Ειδοποιήσεις, 

δωθεί η επιλογή να διαγράψετε την 
οποιαδήποτε απο αυτές και θα σας 
ειδοποιήσεις, πατήστε σε 
Για να τροποποιήσετε αυτές τις 

στις ρυθμίσεις της κλειδαριάς. 
απο την σελίδα των ειδοποιήσεων, 
ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή, 
Διαγράψτε μια υπάρχουσα 

Έξυπνων Ειδοποιήσεων: 
Τροποποιήση και Διαγραφή 

απο αυτό δεν θα την ξαναλάβετε.  

εμφανίζοντε στην σελίδα των 
'Εξυπνων Ειδοποιήσεων. 

Ειδοποιήσεις απαιτούν το 

λαμβάνετε τις περισσότερες 

το Yale Wi-Fi Bridge. Αν το 
Smart Lock να έχει ρυθμιστεί με 

ρυθμιστεί με το Yale Connect 

Οι περισσότερες Έξυπνες 

Μη λήψη ειδοποιήσεων: 

απο τις ειδοποιήσεις εκτός αν 
είστε συνδεδεμένοι στην 
κλειδαριά σας μέσω Bluetooth.

Wi-Fi Bridge, ΔΕΝ θα 

Smart Lock σας, ΔΕΝ έχει 

ανοιχτή και ειδοποιήσεις για Αυτόματο 
Κλείδωμα. 

Μελλοντικά, θα υπάρχουν και επιπλέον 
ειδοποιήσεις και επιλογές προγραμματισμού.

Για βέλτιση απόδοση των ειδοποιήσεων, 
συστήνεται η σύνδεση του Linus Smart Lock 
με το Yale Connect Wi-Fi Bridge. 

Επιλέξτε Android για πληροφορίες σχετικά με 
τις έξυπνες ειδοποιήσεις καθώς και τα βήματα 
ρυθμίσεων τους.  

χειρισμούς της κλειδαριάς απο τον χρήστη, 
ειδοποιήσεις για το πότε η πόρτα έχει μείνει 

συμβάντα της κλειδαριάς, συγκεκριμένους 
το παρόν, περιλαμβάνουν χειροκίνητα 

Οι έξυπνες ειδοποιήσεις,  στέλνοντε και σας 
γνωστοποιούν την δραστηριότητα του Smart 
Lock σας. Πολλές απο αυτές εμφανίζοντε στη 
ροή δραστηριότητας. 

Οι επιλογές των έξυπνων ειδοποιήσεων προς 



Can I access my Yale Account  
from a different device?

Phone Number

PLEASE NOTE: You will be unable to receive an 
SMS code to verify your account if you are not 
using the phone with your associated number. Use 
the Email login method if you have lost your phone 
or if you are locked out.

From the sign in screen, select SIGN IN. Enter the 
phone number and password associated with your 
account. A verification code will be sent to your 
phone. When prompted, enter the verification code 
in the form provided. Your keychain will appear 
following this step and you can continue to use 
your lock as usual.

Email Address

From the sign in screen, select SIGN IN. Select 
SIGN IN WITH EMAIL INSTEAD. Enter your email 
address and password. A verification code will  
be sent to your email address. Log into your  
email account to retrieve the verification code. 
When prompted, enter the verification code in the 
form provided. Your keychain will appear following 
this step.

PLEASE NOTE: Currently, our App is optimized 
for iOS and Android mobile devices. Yale uses a 
token to authorize your mobile device entry to your 
home. For security purposes, the Yale Access App 
won’t work on a desktop.

   

There are occasions where you may need 
to access your Yale Access Account from a 
secondary device. For instance, if you lose your 
phone, lock yourself out, or if you get a new 
phone, you will need to log into your account 
from a device other than the one you usually use.

To access your account from an alternative device, 
download the Yale Access App on the device if it is 
not there already.
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FAQs
Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Yale Λογαριασμό μου απο 
μια διαφορετική συσκευή ;

χρειαστεί να έχετε πρόσβαση στον Yale 

νέα συσκευή.
κατεβάστε την εφαρμογή Yale Access στην 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να 

Για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό 

χρησιμοποιείτε. 
συσκευή απο αυτή που συνήθως 
μπείτε στον λογαριασμό σας απο μια άλλη 
καινούργια συσκευή, θα χρειαστεί να 
σας, κλειδωθείτε απέξω, ή πάρετε 
Για παράδειγμα, αν χάσετε το τηλέφωνο 
λογαριασμό σας απο μια δεύτερη συσκευή. 

σας απο μια εναλλακτική συσκευή, 

επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας, αν δεν χρησιμοποιήτε το 
τηλέφωνο που σχετίζεται με τον λογιαριασμό. Χρησιμοποιήστε 

Απο την οθόνη εισόδου λογαριασμού, επιλέξτε Έισοδος'. 

να συνεχίσετε να χρησιμοποιήτε την κλειδαριά ως συνήθώς. 

κωδικό επαλήθευσης στη μορφή που παρέχεται. Το 'μπρελόκ'  
σταλεί στο τηλέφωνο σας. Όταν σας υποδειχθεί, εισάγετε τον 
σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Ένας κωδικός επαλήθευσης θα 
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό που 

Αριθμός Τηλεφώνου

κλειστεί απέξω. 
την μέθοδο εισόδου με Email αν χάσατε το τηλέφωνο σας ή έχετε 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα είναι δυνατή η λήψη κωδικού SMS για να 

σας (keychain) θα εμφανιστεί μετά απο αυτό το βήμα και μπορείτε 

Προσοχή: Προς το παρόν η εφαρμογή είναι 
βελτιστοποιημένη για συσκευές με λειτουργικά iOS 

Yale Access ΔΕΝ λειτουργεί σε desktop 
στο σπίτι σας. Για λόγους ασφαλείας, η εφαρμογή 
δώσει πρόσβαση στην κινητή συσκευή σας να μπεί 
& Android. H Yale χρησιμοποιεί ένα token για να 

υπολογιστή.

'Είσοδος με email'. Εισάγετε το email και τον κωδικό 

φόρμα που εμφανίζεται. Το 'μπρελόκ' (keychain) θα 
υποδειχθεί, εισάγεται τον κωδικό επαλήθευσης στην 
email σας για λάβετε τον κωδικό. Όταν σας 
διεύθυνση email σας. Μπείτε στον λογαριασμό του 

Διεύθυνση Email

εμφανιστεί. 

Απο την οθόνη εισόδου, επιλέξτε 'Είσοδος' και μετά 

σας. Ένας κωδικός επαλήθευσης θα σταλεί στην 



How do I enter my home and/or disable  
access if my phone is lost or stolen?

From the exterior of the door, the lock looks 
the same as it did before the Smart Lock was 
installed. You can continue to use the original 
physical key to lock and unlock your door once 
the Smart Lock is installed. This is useful if your 
phone is lost, stolen, or if the battery dies.

If your phone is lost or stolen, follow these steps 
to regain access to your home:

To log out of all devices / disable your phone’s 
access to your lock, you will need access to the 
Internet and the email account you use with Yale 
Access. You can access the Internet via a desktop 
computer or an alternative mobile device such as 
another phone or a tablet.

1. Go to the website  

2.  Select the link Login with email from the 
bottom of the screen

3. Enter your email and password to login

4.  Login to your email account and retrieve  
the verification code

5.  Go back to the website, enter the code,  
and select verify

6.  Select Lost Phone to log out of the Yale  
Access App on all devices

7.  Select Logout of the Yale Access App to 
complete steps

To regain access to your home:

If you have a physical key, you can use that to get 
into your home.

If you don’t have a physical key, you will need 
to gain access to your lock using another 
smartphone.

Step 1: 
Download the Yale Access App to a substitute 
smartphone.

Step 2: 
Log into your Yale Access account

You can now operate your lock using this phone. 
Once you have a permanent replacement phone, 
there is no need to set up your Yale devices again. 

All that is required is to download the Yale Access 
App on the replacement phone and sign in / 
validate your phone number or email address. All 
of your Yale Access devices will remain set up in 
your account.
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FAQs

πρόσβαση αν το τηλέφωνο μου χαθεί ή κλαπεί ;
Πως μπαίνω στο σπίτι μου και/ή απενεργοποιώ την 

Συχνές Ερωτήσεις

Απο την εξωτερική μεριά της πόρτας, η 
κλειδαριά φαίνεται ίδια όπως πριν 
εγκατασταθεί το Smart Lock. Μπορείτε να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιήτε το αρχικό 
φυσικό κλειδί για να κλειδώσετε και να 

εγκατασταθεί το Smart Lock. Αυτό είναι 
χρήσιμο σε περίπτωση που το κινητό 
σας τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί ή αν απλά 
κλείσει απο μπαταρία. 

ξεκλειδώσετε την πόρτα και αφού 

Αν το τηλέφωνο σας χαθεί ή κλαπεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 

5. Πηγαίνετε πίσω στο website, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε 
επαλήθευσης που σας έχει σταλεί. 
4. Μπείτε στον λογαριασμό του email σας και δείτε τον κωδικό 
3. Εισάγετε το email και τον κωδικό σας για μπείτε στον λογαριασμό σας.
2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο 'Εισοδος με email στο κάτω μέρος της σελίδας.
https://yale.kustomer.help/lost-phone-r1lyLyazuN
1. Πηγαίνετε στο website: 

tablet. 
υπολογιστή ή μιας εναλλακτικής κινητής συσκευής όπως τηλέφωνο ή 
Access. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο internet μέσω Dekstop 
internet και τον λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε στην εφαρμογή Yale 

για να ανακτήσετε την πρόσβαση στο σπίτι σας: 

6. Επιλέξτε 'Απώλεια Τηλεφώνου' για να βγείτε απο την εφαρμογή Yale 

τα βήματα.
7. Επιλέξτε 'Εξοδος απο την εφαρμογή Yale Access για να ολοκληρώσετε 

πρόσβαση στην κλειδαριά σας, θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση σε 

Access, απο όλες τις συσκευές. 

'Επαλήθευση'

Για να βγείτε απο όλες τις συσκευές ή/και να απενεργοποιήσετε την 

Κατεβάστε την εφαρμογή Yale Access σε ένα άλλο τηλέφωνο.

διεύθυνση email σας. Όλες οι συσκευές με την Yale Access εφαρμογή, θα 
Acces, να κάνετε είσοδο, να επιβεβαιώσετε τον αριθμό κινητού σας ή την 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Yale 

να την ξαναρυθμίσετε. 
smartphone. Όταν έχετε πλεον την μόνιμη συσκευή σας, δεν χρειάζεται 

Αν έχετε φυσικό κλειδί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μπείτε 
Για να ανακτήσετε την πρόσβαση στο σπίτι σας: 

σπίτι σας. 

Αν δεν έχετε φυσικό κλειδί, θα χρειαστείτε ένα άλλο smartphone για να 
έχετε πρόσβαση στην κλειδαριά σας. 

Βήμα 1: 

Μπορείτε τώρα να χειριστείτε την κλειδαριά χρησιμοποιώντας το νέο 

Κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας Yale Access
Βήμα 2:

παραμείνουν ρυθμίσμένες στον λογαριασμό σας. 

https://yale.kustomer.help/lost-phone-r1lyLyazuN
https://yale.kustomer.help/lost-phone-r1lyLyazuN

