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Installation made easy
How to install the Linus® Smart Lock on a 
Euro-cylinder

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πως να εγκαταστήσετε το Linus Smart Lock 
σε έναν ευρωπαικό κύλινδρο



Indoor use only

(Entrance / Front Door 
/ Back door) 

Not for outdoor use

(Gate lock)
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Where to use the Linus® L1 Smart Lock
Our Linus® Smart Lock is installed on the interior side of the door and is not intended for outdoor use.

Που να τοποθετήσετε το

To Linus Smart Lock τοποθετείται στην εσωτερική μεριά της πόρτας και δεν είναι σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση

Εσωτερική χρήση μόνο

ω πόρτα)
(είσοδος.μπροστινή-πίσ

(κεντρική είσοδος)
Οχι για εξωτερική χρήση



01) You don't have a thumbturn and you can use 
a key on the inside and outside at the same 
time

02) You can't use a key on the inside and outside 
at the same time02) The thickness of your key is less than 

6mm

03) The thickness of your key is more than 

6mm03) The key protrudes less than 40mm from 
the cylinder

04) The key protrudes more than 40mm from 
the cylinderNote: If your cylinder sticks out more than 

3mm from the door furniture, then follow our 
compatible cylinder installation steps. If your 
cylinder sticks out less than 3mm, please follow 
our flush mounted installation steps.
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Do you have a compatible cylinder lock?

Your cylinder is compatible if the following is true for you: Your cylinder is not compatible if the following is true for you:

<  6mm > 2mm 

> 6mm < 2mm 

< 40mm > 40mm 

Ya
le

Ya
le

OUTSIDE
MEASUREMENT

INSIDE
MEASUREMENT

AB
3mm

< 40mm > 40mm 

Ya
le

Ya
le

If any of these apply to you then you will need to either purchase the Yale Linus® adjustable 
cylinder or a compatible cylinder which has emergency/dual/double sided locking functionality 
and no internal thumbturn depending on the country. 

01) You have a thumbturn

> 35mm < 35mm 

Έχετε συμβατό κύλινδρο ; 

Ο κύλινδρος ΕΙΝΑΙ συμβατός αν ισχύουν τα παρακάτω: Ο κύλινδρος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συμβατός οταν ισχύουν τα παρακάτω:

1. Δεν έχετε thumbturn και μπορείτε να 

απο την μέσα και έξω πλευρά.
χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ταυτόχρονα 

2.Το πάχος του κλειδιού είναι 
λιγότερο απο 6mm

3. Το κλειδί προεξέχει απο τον 
κύλινδρο λιγότερο απο 40mm

Σημέιωση: αν ο κύλινδρος σας εξέχει 
περίσσοτερο απο 3mm απο την πόρτα, 
τότε ακολουθήστε τα βήματα για 
εγκατάσταση συμβατών κυλίνδρων. Αν ο 
κύλινδρος εξέχει λιγότερο απο 3mm, η 
εγκατάσταση γίνεται εναλλακτικά με την 
αυτοκόλλητη ταινία.

1. Έχετε thumbturn

χρησιμοποιήσετε κλειδί μέσα και 
έξω ταυτόχρονα

2.Δεν μπορείτε να 

3. Το πάχος του κλειδιού είναι 
περισσότερο απο 6mm

4. Το κλειδί προεξέχει απο τον 
κύλινδρο περισσότερο απο 
40mm

Αν οποιοδήποτε απο τα παραπάνω ισχύει, τότε χρειάζεται είτε να 
αγοράσετε τον ρυθμιζόμενο κύλινδρο Yale Linus ή κάποιον άλλο 
συμβατό κύλινδρο που έχει emergency/διπλή λειτουργία και κανένα 
εσωτερικό thumbturn

πόμολο
πόμολο
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Installing on a compatible cylinderΕγκατάσταση σε συμβατό κύλινδρο
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Installing on a compatible cylinder 

Step 2Step 1 Step 3 Step 4

 Fit the mounting plate over your existing cylinder, 
You may need to loosen the grub screws (the 
screws on the plate that go around the cylinder) 
in order to stick the plate on. This can be done 
using the Allen key that is provided within the 
box. Once the plate is on the cylinder, tighten the 
screws back up holding the short end of the Allen 
key.

Take the Linus® unit out of the box and open the 
wings to remove the fixing plate. 

Compatible cylinder which protrudes at least 3mm out of the door.

Insert the key into cylinder on the internal side. Mount the Linus® onto the fixing plate making 
sure that the top is hooked onto the mounting 
plate before the top is fixed into place.

Εγκατάσταση σε συμβατό κύλινδρο

Συμβατός κύλινδρος που προεξέχει απο την πόρτα τουλάχιστον 3mm 

Βήμα 1

Βγάλτε την συσκευή Linus απο 
το κουτί και ανοίξτε τα 'φτερά' 
για να αφαιρέσετε την πλάκα 
εγκατάστασης  η πλάκα είναι πάνω στον κύλινδρο, σφίξτε τις 

Βήμα 2
Εφαρμόστε την πλάκα εγκατάστασης πάνω 
απο τον υπάρχοντα κύλινδρο σας.
Μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε τις βίδες 
πάνω στην πλάκα που μπαίνουν γύρω απο 
τον κύλινδρο, ώστε να κολλήσει πάνω η 
πλακέτα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση 
κλειδιού allen που περιέχεται στο κουτί. Όταν 

βίδες πάλι, κρατώντας την κοντή μεριά του 
κλειδιού allen.

μέσα απο την εσωτερική πλευρά
Βάλτε το κλειδί του κυλίνδρου 

Βήμα 3

πλακέτα εγκατάστασης, αφού 
Εφαρμόστε το Linus πάνω στην 

πλακέτα πριν το βιδώσετε. 
είναι γαντζωμένο πάνω στην 

Βήμα 4 

σιγουρευτείτε οτι το πάνω μέρος 
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Installing on a compatible cylinder 

Step 5

Close the ‘wings’ on the Linus® unit to securely 
fix it in place. 

Works with

Step 6 Step 7

Peel the backing film from the Doorsense magnet 
and stick it on the door frame, level with the Yale 
logo on the Linus® lock.

Please continue setup of the Linus® unit by 
downloading the Yale Access app. 

Yale Access App

Εγκατάσταση σε συμβατό κύλινδρο

Βήμα 5

Κλείστε τα 'φτερά' στην μονάδα 

θέση του 
Linus για να το ασφαλίσετε στη 

είναι το σήμα της Yale πάνω 

τον μανγήτη Doorsense και 

στην κλειδαριά Linus

Βήμα 6 

Αφαιρέστε την μεμβράνη απο 

κολληστε την στο πλάισιο της 
πόρτας, στο επίπεδο που Access

smartphone, την εφαρμογή Yale 

Βήμα 7

Συνεχίστε με την εγκατάσταση της 
μονάδας Linus, κατεβάζοντας στο 



Installing with adhesive tape when 
cylinder is flush mounted 
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Compatible cylinder which does not protrude more than 3mm out of the door face. 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Take the Linus® unit out of the box and open 
the wings to remove the fixing plate. 

Take the adhesive pad off the backing strip. Stick the adhesive strip to the back of the 
fixing plate.

Peel the outer film from the adhesive strip.

Συμβατή για κυλίνδρους που ΔΕΝ προεξέχουν περισσότερο απο 
3mm απο το πρόσωπο της πόρτας. 

Εγκατάσταση με αυτοκόλλητη ταινία

Βγάλτε τη μονάδα Linus απο το 

Βήμα 1

εγκατάστασης

κουτί και ανοίξτε τα 'φτερά' για να 
αφαιρέσετε την πλάκα 

Αφαιρέστε την κολλητική ταινία

Βήμα 2 Βήμα 3 

Κολλήστε την κολλητική ταινία 
στο πίσω μέρος της πλάκας 
εγκατάστασης

μεμβράνη απο την κολλητική 
ταινία

Αφαιρέστε την εξωτερική 

Βήμα 4 
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Installing with adhesive tape when 
cylinder is flush mounted 

Step 5

Line the fixing plate up with your cylinder, 
and stick the plate to the inside of your door. 
You may need to loosen the grub screws 
(the screws on the plate that go around 
the cylinder) in order to stick the plate on. 
This can be done using the Allen key that is 
provided within the box.

Step 6 Step 7

Mount the Linus® onto the fixing plate making 
sure that the top is hooked onto the mounting 
plate before the top is fixed into place.

Close the ‘wings’ on the Linus® unit to 
securely fix it in place. 

Step 8

Peel the backing film from the Doorsense magnet 
and stick it on the door frame, level with the Yale 
logo on the Linus® lock.

Εγκατάσταση με αυτοκόλλητη ταινία

Συμβατή για κυλίνδρους που ΔΕΝ προεξέχουν περισσότερο 
απο 3mm απο το πρόσωπο της πόρτας. 

Βήμα 5 
Ευθυγραμμίστε την πλάκα εγκατάστασης με 
τον κύλινδρο και κολλήστε την στο 
εσωτερικό της πόρτας. Μπορεί να χρειαστεί 
να χαλαρώσετε τις βίδες που κρατάνε τον 
κύλινδρο ώστε να εφαρμόσει η πλάκα. Αυτό 
μπορεί να γίνει με το κλειδί allen που 
περιέχεται στο κουτί

αφού σιγουρευτείτε οτι το 
στην πλάκα εγκατάστασης 
Εφαρμόστε το Linus πάνω 

Βήμα 6 

πάνω μέρος είναι γαντζωμένο 
στην πλάκα, πρίν την 
βιδώσετε.

Κλείστε τα 'φτερά' της μονάδας 
Linus για να το ασφαλίσετε στη 
θέση του

Βήμα 7 

κλειδαριά Linus
είναι το σήμα Yale πάνω στην 
της πόρτας, στο επίπεδο που 
και κολλήστε την στο πλάισιο 
απο τον μαγνήτη Doorsence 
Ξεκολλήστε την μεμβράνη 

Βήμα 8
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Installing with adhesive tape when 
cylinder is flush mounted 

Step 9

Please continue setup of the Linus® unit by 
downloading the Yale Access app. 

Yale Access App

Συμβατή για κυλίνδρους που ΔΕΝ προεξέχουν περισσότερο 

Εγκατάσταση με αυτοκόλλητη ταινία

απο 3mm απο το πρόσωπο της πόρτας. 

κατεβάζοντας στο smartphone, 
της μονάδας Linus, 
Συνεχίστε με την εγκατάσταση 

Βήμα 9

την εφαρμογή Yale Access
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Installing Linus® with the 
adjustable cylinder. 
Εγκατάσταση Linus με τον ρυθμιζόμενο κύλινδρο



Lengths of cylinder:

Internal cylinder lengths:

• 30mm minimum - 65mm maximum

• 5mm size increments

External cylinder lengths:

• 30mm minimum - 60mm maximum

• 5mm size increments

30+30 

Shortest cylinder variant

60+65 

Longest cylinder variant
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Linus® Adjustable Cylinder
The adjustable cylinder will allow the Linus® Smart Lock to be 
sold to consumers who don't have a compatible euro cylinder.

Linus Ρυθμιζόμενος Κύλινδρος

καταναλωτές δεν έχουν συμβατό ευρωπαικό κύλινδρο
Ο ρυθμιζόμενος κύλινδρος επιτρέπει στο Linus Smart Lock να γίνει συμβατό με όσους 

Μήκη κυλίνδρου

μικρότερη εκδοχή
30x30

- 5mm μέγεθος άυξησης
- 30x30 ελάχιστο έως 65 μέγιστο

Εσωτερικά μήκη κυλίνδρου:

μεγαλύτερη εκδοχή
60x65

Εξωτερικά μήκη κυλίνδρου:

- 30mm ελάχιστο έως 60mm μέγιστο
- 5mm μέγεθος αύξησης



Yale Linus L1 Content Pack 12

You will need to loosen your current door furniture 
(cylinder rose/handle), this will allow you to easily 
remove your current cylinder. The screws to loosen the 
current furniture are normally on the furniture on the 
internal side of the door.
Next remove your existing cylinder. To do this unscrew 
the cylinder fixing screw. This can normally be found 
below the bolt on the lock (see diagram above). You will 
then probably need to insert and turn or jiggle the key to 
allow you to pull the cylinder from the door.

Before we start, please measure how far your existing 
cylinder sticks out from your door furniture. If it is less 
than 3mm, please keep this in mind for later in the 
installation process.

You’ll now need to measure the size of your existing 
cylinder by measuring the length of each half, to the 
centre of the cam. This will give you two measurements, 
for example – 60mm and 40mm. It is important to know 
which measurement is for the external side and which 
one is for the internal side so that you adjust the cylinder 
correctly.  If during the first step your cylinder protruded 
from the internal side of the door by less than 3mm, you 
will at this stage need to add an additional 3mm to your 

internal measurement. This ensures that the Linus® lock 
can easily attach to the cylinder later.

If your measurements are 30mm on the external length 
and 30mm on the internal length you dont need to do 
anything. The adjustable cylinder can be fitted as it is. 
Please skip to step 09. If your external measurement 
is more than 30mm, please add the external spacers 
together to form the difference between 30mm and your 
current cylinders external length. For example if your 
current cylinder has an external length of 45mm, you 
would need to use both the 10mm and 5mm external 
spacer. If your cylinder length was in-between two sizes 
of spacers, please use the longer size.

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL

C
A

M

INTERNAL

OUTSIDE
MEASUREMENT

INSIDE
MEASUREMENT

AB
3mm

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL
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M

INTERNAL 20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL

C
A

M
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Installing on a Yale Linus® Adjustable Cylinder
The Yale Linus® adjustable cylinder can be ordered from Yale distributors, please go to www.yalehome.com to find your nearest distributor

Step 2Step 1 Step 3 Step 4

Εγκατάσταση σε Yale Linus Ρυθμιζόμενο Κύλινδρο

Βήμα 1

Πριν ξεκινήσετε, μετρήστε 
πόσο προεξέχει ο κύλινδρος 
απο την πόρτα. Αν είναι 

αργότερα.  

λιγότερο απο 3mm, κρατήστε 
αυτή την πληροφορία για 

μεριά της πόρτας. 
Οι βίδες που θα χαλαρώσετε βρίσκοντε συνήθως στην εσωτερική

ώστε να μπορέσετε να αφαιρέσετε εύκολα τον παλιό κύλινδρο.
Θα χρειαστεί να χαλαρώσετε την πόρτα (κύλινδρο&πόμολο) 

Βήμα 2

γλώσσα
στην κλειδαριά όπως φαίνεται στο διάγραμμα πιο πάνω. 

Μετά θα χρειαστεί να βάλετε και να στρίψετε το κλειδί ώστε να σας 

ξεβιδώστε τον κύλινδρο. Αυτό συνήθως βρίσκεται κάτω απο την 

επιτρέψει να 
τραβήξετε τον κύλινδρο απο την πόρτα. 

Μετά αφαιρέστε τον υπάρχοντα κύλινδρο. Για να το κάνετε αυτό

εφαρμόσει στον κύλινδρο. 

Αν στο 1ο βήμα, βρήκατε οτι ο κύλινδρος προεξέχει απο την 

Αυτό εξασφαλίζει οτι το Linus Lock μπορεί εύκολα αργότερα να 
εσωτερικής μεριάς. 
αυτό το βήμα να προσθέσετε επιπλέον 3mm στα μέτρα της 
εσωτερική μεριά της πόρτας λιγότερο απο 3mm, χρειάζεται σε 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιό μέτρο ανήκει στην εξωτερική 

σωστά. 
πλευρά και ποιό στην εσωτερική,ώστε να ρυθμίσετε τον κύλινδρο 

Αυτό θα σας δώσει 2 μέτρα-για παράδειγμα 60mm και 40mm.
μετρώντας το μήκος του κάθε μισού του μέχρι το κέντρο. 
Μετρήστε το μέγεθος του υπάρχοντα κυλίνδρου

Βήμα 3 

Αν τα μέτρα σας είναι 30mm στο εξωτερικό μήκος 

45mm, θα χρησιμοποιήσετε και τα 10mm και τα 5mm για την 

Αν το μήκος του κυλίνδρου πέφτει ανάμεσα στα δυο μεγέθη των 

εξωτερική επιμήκυνση. 

διαφορά του εξωτερικού μήκους, μεταξύ των 30mm και του 

Για παράδειγμα αν ο παρόν κύλινδρος έχει εξωτερικό μηκός 

παρόντος κυλίνδρου.

Βήμα 4

Αν η εξωτερική μέτρηση είναι περισσότερο απο 30mm, 

και μπορείτε να περάστε στο Βήμα 9. 
παραπάνω-ο ρυθμιζόμενος κύλινδρος θα εφαρμόσει όπως είναι 
και 30mm στο εσωτερικό μήκος, ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε κάτι 

προσθέστε τα εξαρτήματα επιμήκυνσης για να φτιάξετε την 

εξαρτημάτων επιμήκυνσης, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο.  

ΕσωτερικόΕξωτερικό

μήκος
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Using the small Allen key, loosen the screws at the 
bottom of the cylinder (see red arrow)  until both filler 
pieces can be removed (see yellow arrow).

Assemble the external spacers with the external 
faceplate onto the cylinder (see yellow arrow), making 
sure that the smallest external spacer is closest to the 
cylinder. Secure in place with the screws at the bottom of 
the cylinder (see red arrow below).

Once you have assembled your new cylinder, insert the 
key in the external side of cylinder and make sure it can 
turn the cylinder freely.

Installing on a Yale Linus® Adjustable Cylinder

Step 6 Step 7 Step 8

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧
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Next, pick the external faceplate that you require. If 
the external length of your existing cylinder is between 
35mm and 45mm, please use the shorter faceplate. If it 
was between 50mm and 60mm please use the longer 
faceplate.

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL

C
A

M

INTERNAL

Step 5

NEW
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M
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A
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Εγκατάσταση σε Yale Linus Ρυθμιζόμενο Κύλινδρο

Βήμα 5

Επιλέξτε την εξωτερική πλακά που 
χρειάζεται.

Αν το εξωτερικό μήκος του υπάρχοντος
κυλίνδρου είναι μεταξύ 35mm και 45mm, 
χρησιμοποιήστε μικρότερη πλάκα.

 Αν είναι μεταξύ 50mm και 
60mm,χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη πλάκα. 

βελάκι πιο πάνω) μέχρι και τα δυο τμήματα 

(όπως φαίνεται στο κίτρινο βελάκι πιο 
γεμίσματος να μπορούν να αφαιρεθούν 

πάνω)

του κυλίνδρου (όπως φαινεται στο κόκκινο 

Χρησιμοποιώντας το μικρό κλειδί 

Βήμα 6

allen, χαλαρώστε τις βίδες στο κάτω μέρος 

επιμήκυνσης είναι πιο κόντά στον 

βελάκι)
κάτω μέρος του κυλίνδρου (βλέπε κόκκινο 
Ασφαλίστε την θέση του με τις βίδες στο 
κύλινδρο. 

σιγουρευτείτε οτι το μικρότερο εξάρτημα 
στον κύλινδρο (βλέπε κίτρινο βελάκι), και 
επιμήκυνσης με την εξωτερική πλάκα, πάνω 
Συναρμολογήστε τα εξωτερικά εξαρτήματα 

Βήμα 7  Βήμα 8

Όταν συναρμολογήσετε τον νέο 
κύλινδρο, βάλτε το κλειδί στην 
εξωτερική μεριά του κυλίνδρου 
για να σιγουρευτείτε οτι μπορεί 
να στρίψει με ασφάλεια

επέκταση που
επέκταση πάνω
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After you have fully assembled your cylinder, please 
insert the tailbar into the cylinder. If your internal 
measurement was 45mm or under please use the 
shorter tailbar that was provided, if not please use the 
larger one. Then make sure you can turn the cylinder 
freely using the tailbar.

Go to the internal side of your door, and turn the tailbar 
so that the cam lines up with the body of the cylinder to 
allow it to fit inside the hole in your door. You may need 
to turn or jiggle the tailbar to get the cylinder into place.
You may also need to loosen your current door furniture 
(rose/handles) if it is tight around the cylinder.
Secure the cylinder in place with the cylinder fixing 
screw, and tighten the door furniture on the door.

Installing on a Yale Linus® Adjustable Cylinder

Step 11 Step 12

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 
➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL

C
A

M

INTERNAL

Next assemble the internal side of your cylinder using 
the correct spacers for your door (the size of the spacer is 
printed on the side of the spacer), securing them in place 
with either the short screw or the longer screw through 
the central hole with the larger allen key. The smallest 
spacer should be closest to the cylinder.

Step 10

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL
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M

INTERNAL

If the internal measurement of your existing cylinder is 
more than 30mm including the 3mm mentioned in step 
3, please add the internal spacers together to form the 
difference between 30mm and your current cylinders 
internal length. For example if your current cylinder has 
an internal length of 45mm, you would need to use both 
the 10mm and 5mm internal spacer. If your cylinder 
length was in-between two sizes of spacers, please use 
the longer size.

Step 9

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧
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NEWNEW

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 
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Για παράδειγμα, αν ο τωρινός κύλινδρος έχει εσωτερικό μήκος 

Βήμα 9

Αν τα εσωτερικά μέτρα του υπάρχοντος κυλίνδρου είναι 
περισσότερο απο 30mm, συμπεριλαμβανομένων των 3mm που 
αναφέροντε στο Βήμα 3, προσθέστε τα εσωτερικά εξαρτήματα 
επιμήκυνσης μαζί για να σχηματίσετε τη διαφορά μεταξύ των 30mm 
και του εσωτερικού μήκους του τωρινού κυλίνδρου. 

45mm, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και τα 10mm και τα 5mm των 

 
Αν το μήκος του κυλίνδρου ήταν μεταξύ των δυο μεγεθών των 
εξαρτημάτων επιμήκυνσης, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο. 

εσωτερικών  εξαρτημάτων επιμήκυνσης.

μέγεθος του εξαρτήματος είναι τυπωμένο στην 

τρύπας. Το μικρότερο εξάρτημα επιμήκυνσης 
μεγαλύτερου κλειδιού allen, μέσω της κεντρικής 
με την κοντή είτε με την μακρυά μεριά του 
πλαινή μεριά του), ασφαλίζοντας τα στη θέση είτε 

πρέπει να είναι κοντά στον κύλινδρο. 

εξαρτημάτων επιμήκυνσης για την πόρτα σας (το 
κυλίνδρου χρησιμοποιώντας τα σωστά μήκη των 
Συναρμολογήστε την εσωτερική μεριά του 

Βήμα 10

κύλινδρο, βάλτε την μπάρα κυλίνδρου 

Βήμα 11

Αφού έχετε συναρμολογήσει πλήρως τον 

μέσα στον κύλινδρο. Αν τα εσωτερικά 
μέτρα ήταν 45mm ή μικρότερα, 
χρησιμοποιήστε την πιο κοντή μπάρα που 
παρέχεται, αν ήταν μεγαλύτερα, τότε την 
μεγαλύτερη. Σιγουρευτείτε οτι μπορείτε να 
στρίψετε τον κύλινδρο ελεύθερα 
χρησιμοποιώντας την μπάρα κυλίνδρου.

και σφίξτε την πόρτα. 

Πηγαίνετε στην εσωτερική μεριά της πόρτας και στρίψτε την 

σφιχτή γύρω απο τον κύλινδρο.

 Ασφαλίστε τον κύλινδρο στη θέση του με το εργαλείο βιδώματος 

Βήμα 12

Επίσης μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε την πόρτα αν είναι 

κυλίνδρου για να έρθει ο κύλινδρος στη θέση του. 
 Μπορεί να χρειαστεί να το γυρίσετε ή να κουνήσετε την μπάρα 

τρύπα της πόρτας.

μπάρα κυλίνδρου ώστε το τσιφάκι να ευθυγραμμιστεί με το σώμα 
του κύλινδρου, για να του επιτρέψει να ταιριάξει μέσα στην 

Εγκατάσταση σε Yale Linus Ρυθμιζόμενο Κύλινδρο
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Mount  the Linus® onto the fixing plate pushing the top of 
the unit onto the mounting plate first.

Installing on a Yale Linus® Adjustable Cylinder

Step 16

Add the tailbar to the internal side of the cylinder, 
making sure it can turn the cylinder freely. If the internal 
measurement is below 45mm use the short tailbar, 
above then use the long tailbar.

Step 15

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 

➧ ➧

20mm 10mm 5mm EXTERNAL
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Add the mounting plate onto the internal side of the 
cylinder making sure that you have 3mm extended in 
order to fix the mounting plate. Fix the plate in place with 
the two small screws. 

Step 14

20mm 10mm 5mm 35-45mm 50-60mm 
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Step 13

Take the Linus® unit out of the box and open the wings to 
remove the fixing plate. εγκατάστασης

ανοίξτε τα 'φτερά' για να βγάλετε την πλάκα 
Βγάλτε την μονάδα Linus απο το κουτί και 

Βήμα 13

ώστε να σταθεροποιήσετε την πλάκα. 

Βήμα 14 

Προσθέστε την πλάκα εγκατάστασης στην 
εσωτερική μεριά του κυλίνδρου, αφού έχετε 
σιγουρευτεί οτι έχετε επιμηκύνει κατα 3mm, 

Βιδώστε την πλάκα στη θέση της με τις 2 
μικρές βίδες

χρησιμοποιήστε την κοντή μπάρα, αν είναι 

Προσθέστε την μπάρα κυλίνδρου στην 

πάνω απο 45mm, τότε την μεγαλύτερη.

Αν η εσωτερική μεριά ειναι κάτω απο 45mm 
σιγουρευτείτε οτι ο κύλινδρος στρίβει ελεύθερα.
εσωτερική μεριά του κυλίνδρου, για να 

Βήμα 15 

πάνω της. 

Βήμα 16 

Τοποθετήστε το Linus πάνω απο 
την πλάκα εγκατάστασης, 
πιέζοντας πρώτα την μονάδα 

Εγκατάσταση σε Yale Linus Ρυθμιζόμενο Κύλινδρο
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Installing on a Yale Linus® Adjustable Cylinder

Step 18 Step 19

Peel the backing film from the Doorsense magnet 
and stick it on the door frame, level with the Yale 
logo on the Linus® lock.

Please continue setup of the Linus® unit by 
downloading the Yale Access app. 

Yale Access App

Close the ‘wings’ on the Linus® unit to securely 
fix it in place. 

Step 17

Εγκατάσταση σε Yale Linus Ρυθμιζόμενο Κύλινδρο

Βήμα 17 

Κλείστε τα 'φτερά' του 
Linus για να το 
ασφαλίσετε στη θέση 
του

κολλήστε την στο πλάισιο της 

Βήμα 18

μαγνήτη Doorsense και 

στο Linus
σήμα Yale, που βρίσκεται πάνω 

Βγάλτε την μεμβράνη απο τον 

πόρτας, στο ίδιο επίπεδο με το 
εφαρμογή Yale Access. 
Linus κατεβάζοντας την 
Συνεχίστε με την ρύθμιση του 

Βήμα 19


