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YALA APARTAMENT YE-LUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificații tehnice: 

 Tensiune de alimentare: 6 VDC (4 baterii de 1.5V tip R06 sau AA) 

 Timp de reactie: < 1 secunda 

 Masa maxima: 2400g 

 Numar maxim de carduri memorate: 50 buc. 

 Grosime usa: 35-80 mm 

 Dimensiune shield-uri : 286 x 70.5 x 156.6 mm 

 Temperatura functionare: +5…+50°C 
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PREGĂTIREA 

Uşa trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de instalare: 

1. Verificaţi dacă uşa este de mâna dreaptă  sau dacă este de mâna stângă pentru a monta 
o yală corespunzătoare. O uşă de mâna stânga este acea uşă care se deschide dinspre 
hol înspre cameră folosind mâna stângă (fig 1-a). O uşă de mâna dreaptă este acea uşă 
care se deschide dinspre hol înspre cameră  folosind mâna dreaptă (fig 1-a). 

 

a.                                       b. 

Figura 1 

 

2. Distanta de la centrul broastei la marginea uşii este recomandabil sa fie de minimum 55mm 
(fig 1-b). Oricum, se va avea in vedere ca șildul yalei sa nu atinga tocul ușii la închidere. 

3. Suprafaţa uşii trebuie să fie plana pe o distanţă de minim 120 mm de la marginea uşii în 
zona de amplasare a yalei (fig 1-b). 

4. Grosimea uşii: 35-50 mm, MAXIMUM 80 mm . 
5. Secţiunea transversală trebuie să respecte specificaţiile prezentate în fig 2-a şi 2-b. 

 

a.uşă compatibilă        b. uşă compatibilă                           c. uşă incompatibilă 

  

Figura 2 Secţiune transversală prin uşă 
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INSTALAREA YALEI YE-LUX cu mortiză europeană și cu striker 

 

 

 

Figura 4 Planul de găurire PENTRU MORTIZA EUROPEANA CU STRIKER 
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IMPORTANT: PLANUL DE GAURIRE prezentat mai sus este pentru yala 

model european cu striker. Modelul YE-LUX accepta 3 tipuri de broaste si 

este necesar sa solicitati planul de gaurire adecvat modelului de broască 

utilizat înainte de a trece la găurirea foii de ușă. 

 

1. Desenaţi linii pentru poziţionarea găurilor pe feţele uşii în funcţie de înălţimea la care doriţi să 

instalaţi yala conform indicaţiilor din figura 4. 

2. Desenaţi conturul pentru decuparea laterală conform indicaţiilor din figura 4. 

3. Faceţi găuri pe ambele feţe ale uşii conform cu liniile pe care le-aţi desenat. 

4. Faceţi gaura pe partea laterală a uşii conform desenului făcut. 

Atenţie: este un pas important, nu aveţi voie să faceţi o gaură mai mare, trebuie să aveţi grijă la 

fibră şi să înlăturaţi surplusul. 

5. Instalaţi corpul broaștei pentru a testa gaura şi aplicaţii eventuale corecţii astfel încât corpul 

yalei să se potrivească cu găurile date pe cele două feţe ale uşii. 

6. Faceţi gaura în tocul uşii pentru a monta elementele corespunzătoare după ce aţi instalat 

broasca pe uşă. 

 

 

În figura de mai sus este prezentat un alt model de broască europeană (MORTIZA 9#) care se 

poate monta împreună cu yala YE-LUX, si permite inchidere ușii de apartament intr-un punct, în 

trei puncte sau în cinci puncte. 
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A YALEI DE APARTAMENT 

 

În figura de mai jos sunt prezentate elementele exterioare ale yalei de hotel: 

 

 

Fig.5 

 

LEGENDĂ fig. 5: 

 

1. LED indicator roșu-verde-portocaliu; 

2. Cititor carduri;  

3. Mâner yală; 

4. Shield exterior yală; 

5. Capac pentru Butuc european 

 

 

 FUNCŢIONAREA 

 

Yala YE-LUX este destinată echipării uşilor de apartament (de locuit sau de închiriat) și birouri 

cu un sistem de acces care nu necesită conexiuni electrice (cabluri suplimentare noi îngropate în 

pereţii clădirii). Ansamblul yalei de hotel este format dintr-o parte mecanică (poz. 3-5 din figura 5) 

şi o parte electronică de control acces şi semnalizare a stării (poz. 1-2 din fig. 5). 
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Acţionarea clanţei dinspre exterior (intrarea în APARTAMENT) este imposibilă fără a arma yala 

cu ajutorul unui card de acces. Pentru armarea (deschiderea) yalei se apropie cardul de acces 

de cititorul de carduri. Deschiderea yalei este semnalizată prin aprinderea LED-ului verde. În 

intervalul de timp în care LED-ul verde (poz. 1 din fig. 5) este aprins se poate apăsa pe clanţa 

exterioară cu scopul de a deschide uşa. Dinspre interior uşa se poate deschide oricând se doreşte 

părăsirea apartamentului sau pentru evacuare în caz de urgenţă (incendiu, inundaţie, ş.a.) 

 

În momentul în care bateriile care alimentează partea electronică sunt aproape consumate, LED-

ul roșu clipitor (poz. 1 din fig. 5) se va aprinde de fiecare dată când se apropie de cititor un card 

de acces. Din acest moment se va asigura funcţionarea corectă a yalei pentru minim 48 de ore. 

 

Pentru schimbarea bateriilor trebuie să se demonteze capacul bateriilor de pe shield-ul interior al 

yalei. După înlăturarea acestui capac este permis accesul la suportul de baterii aflat în interiorul 

yalei (implicit in interiorul apartamentului) pentru înlocuirea bateriilor. 

Important: schimbarea bateriilor revine în sarcina beneficiarului final al yalelor de 

apartament. 

 

 

 PROGRAMAREA YALEI 

 

Programarea cardurilor de acces aferente yalei se face prin deconectarea acesteia de la baterii, 

urmată de reconectarea bateriilor după un interval de 2-3 secunde. În acest fel cititorul din yală 

se resetează, iar apoi acesta intră în starea de PROGRAMARE A CARDURILOR DE ACCES: 

LED-ul roșu clipește timp de circa 5 secunde semnalizând faptul că cititorul se află în starea de 

PROGRAMARE. Dacă în acest interval (5 secunde în care cititorul se află în starea 

PROGRAMARE) se apropie un card de cititor se pot introduce carduri noi (în modul ADĂUGARE 

carduri) sau se pot șterge toate cardurile din memorie și introduce un nou set de carduri  în 

memoria cititorului (în modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri).  

 

Modul ADĂUGARE - se utilizează pentru introducerea de carduri noi in memoria cititorului. În 

acest mod proprietarul apartamentului adaugă unul sau mai multe carduri in memoria cititorului, 

iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod rămân active la acea 

yală. 
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Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE – se utilizează pentru ștergerea tuturor cardurilor și 

introducerea unui nou set de carduri în memoria cititorului (care poate conține toate cardurile 

vechi și unele în plus). În acest mod proprietarul apartamentului poate șterge toate cardurile din 

memoria cititorului, cu excepția cardului său de proprietar, iar apoi poate să adauge în memoria 

cititorului unul sau mai multe carduri (pentru chiriași sau membri ai familiei). Cardurile pierdute 

(sau aparținînd unui fost chiriaș care a pecat cu cardul la eliberarea apartamentului) existente în 

memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod devin inactive la acea yală. Acest mod este 

utilizat atunci când pleacă un chiriaș cu un card sau unul din membrii familiei își pierde cardul și 

se dorește ștergerea acestui card din memoria cititorului, astfel încât, cel care găsește cardul 

pierdut să nu poată intra fraudulos în apartament. 

 

Modul ADĂUGARE carduri de acces: 

1. Se scoate cel puțin o baterie;  

2. Se așteaptă 2-3 secunde; în acest fel cititorul se va reseta. 

3. Se pune bateria la loc; LED-ul roșu va începe să clipească; 

4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) necunoscut de cititor; Acest 

card va fi memorat de cititor și acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;  

5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

se repetă PASUL 4; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv. 

 

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv yala poate fi utilizată de toate cardurile din memorie. 

 

Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri de acces: 

1. Se scoate cel puțin o baterie;  

2. Se așteaptă 2-3 secunde; în acest fel cititorul se va reseta. 

3. Se pune bateria la loc; LED-ul roșu va începe să clipească; 

4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) cunoscut de cititor; Acest card 

va fi memorat de către cititor și, în același timp, se vor șterge automat toate cardurile care 

existau în memoria cititorului la acel moment; confirmarea acestui lucru se semnalizează 

prin aprinderea LED-ului verde;  

5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

pentru un client nou care va inchiria apartamentul se apropie de yală un alt card 

(tag) (din cele vechi sau unul nou); Acest card va fi memorat de către cititor iar acest lucru 

se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;  
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6. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) 

se repetă PASUL 5; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv. 

 

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv yala poate fi utilizată cu noul set de carduri din memorie 

CARE INCLUDE CARDUL PROPRIETARULUI (cardul sau tag-ul cunoscut descris mai sus, 

la PASUL 4). 

 

Cu același card (tag) proprietarul unui apartament poate avea acces atât la intrarea în scara 

blocului cât și la ușa propriului apartament. 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. 
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi scurtcircuite. 
Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercaţi să 
efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service. 
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a acestuia. 
Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a 
accidentelor. 
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea substanţelor 
inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste 
substanţe. 
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă vă este 
distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice. 
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, radiatoare etc. 
Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu 
pământul. 
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod 
substanţial riscul de electrocutare. 
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la exterior. 
Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit. 
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate conduce la rănirea 
gravă a operatorului sau a persoanelor din jur. 
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de protecţie, 
măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti pentru protejarea 
urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, diminuează atât numărul, cât şi 
gravitatea eventualelor accidente de muncă. 
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza 
de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni. Înainte de a efectua orice 
operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi echipamentele de sub tensiunea 
electrică. 

 


