
Registering av kode til YaleDoorman. 
 

Logg inn med via linken «Innlogging smartalarm» fra nettsidene våre 

under «Kundeservice»  og «Climax Smartalarm» 

  



 

 

 

 

Veiledning for registering av kode til Yale Doorman 

- Alarmen skur seg ikke av når man låser opp fra innsiden med 

vrideren. 

- Legge til, endre og slette koder til alarmen. 

- 10 koder for Yale Doorman 

- Skru av og på automatisk låsing av døren. 

Tast inn din Bruker ID og Passord 

- Samme Bruker ID og Passord som brukes i appen 

Trykk «Tilkoble» for å logge inn 

 

 

 

 

 

 

 



Du ser nå startsiden til din smartalarm. 

Her kan du skru av og på alarmen, se hendelse loggen og styre dine 

smartprodukter på lik linje som i appen. 

 

For å legge til, endre eller slette koder til alarmen og dørlåsen 

-Trykk på «Innstilling» på venstre side  

 

 

 

 

 

Du vil nå bli bedt om å taste inn din «Masterkode»: 1111  

Obs! Dette er ikke den samme koden man skrur av eller på 

alarmen med.  

  



 

Velg videre «Gateway» for å og «Kode» for å endre alarmkoder eller 

«Doorman Code» for dørlåsen. 

-Under «kode» kan man endre Masterkoden som gir tilgang til 

innstillinger.Denne koden gir ikke anledning til å skru av eller på alarmen 

Etablere en «vaktmesterkode» som er en engangskode til alarmen. 

«Vaktmesterkode» kan skru alarmen av og på kun en gang før denne blir 

inaktiv. NB! Denne koden virker kun for alarmen og ikke dørlåsen. 

«Latch» og avhakningsboksen sier om funksjonen eller koden er aktiv eller 

deaktivert. 

Boksen må være avhaket for at koden skal være aktiv. Denne 

måten kan man skru av eller på en kode enkelt uten å måtte slette 

denne mellom vær gang. 

 

Husk å trykke «Lagre» for at innstillingen skal aktiveres. 

 

 

 

  



 

 

 

 

For å endre koder til dørlåsen velg «Doorman Code» fanen. 

Her du kan endre, legge til og slette opptil 10 unike koder. 

Blankt felt betyr at det ikke er en aktivkode. På denne måten deaktiverer 

man også en kode ved å slette koden fra feltet. 

OBS! Kode 1 kan ikke slettes, kun endres. 

«Auto Relock» gir deg mulighet til å bestemme og dørlåsen skal låses 

automatisk eller manuelt. 

Husk å trykke «Lagre» for at innstillingen skal aktiveres. 
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