Fechadura Yale Real Living Touch Screen
Manual de Instruções

YRD221 RL

NOTA AO INSTALADOR
PODE RESULTAR EM DANOS AO PRODUTO
E UMA CONSEQUENTE

96145401-0

P;N AYRD220-INST-FULL Rev B
ASSA ABLOY

Advertências ........................................................................................................................................................... 2
............................................................................ 3
.............................................................................................................................................................. 4
o
Componentes e ferramentas ............................................................................................................................. 5
........................................................................................................ 6
................................................................................................................................. 7-8
- Teclas do menu -

as F

......................................................................... 9-10

................................................................................................................................................... 11-13
.................................................................................................. 14
Guia

problemas

............................................................................................ 15

......................................................................................................................... 16
.................................................................................................................. 17
Amostra de planilhas

Advertência: Mudanças
Sistemas de Segurança Ltda,

crucial para uma
pode prejudicar o desempenho do produto e

............................................................................ 18-19

mente aprovadas pela Yale La Fonte
produto.

um passo
das deste produto. Qualquer desalinhamento
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Cuidados com o acabamento: Esta fechadura foi projetada
desempenho do produto. Cu
Quando uma limpeza
,
tilizar solventes
ou
limpadores abrasivos ou lustradores, pois estes podem danificar o revestimento e resultar em manchas.
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Para assegurar o manuseio adequado da fechadura e para uma
apropriado da sua
fechadura, leia estas notas importantes.
fechadura esteja completamente

instalada na porta.
se a mesma
sentido da
dobradiças

determinado pelo lado de entrada da porta onde as

. (O

Quando as pilhas forem adequadamente inseridas pela primeira vez, a fechadura
o seu sentido er completamente instalada, ela
definir o sentido
incorretamente.
Se isto ocorrer, a fechadura deve ser instalada na porta e em seguida reinicializada
definir o sentido corretamente.
aos seus ajustes padr
Para reinicializar a fechadura aos ajustes
seguir:

O procedimento a seguir cancela
fechadura e retorna a fechadura

da

Cabo

Master de volta ao seu ajuste
1. Remova as pilhas e remova o protetor interno para acessar
2.
3.

acima do conector do cabo da placa-

ado

menos 3 segundos e, em seguida, reinstale as pilhas;
quando estas estiverem adequadamente instaladas, libere o

4. Remonte a fechadura invertendo os mesmos passos
ajustes
fechadura.

Master

s

Protetor interno

deve ser trocado
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A fechadura Yale Real Living

Living

TM

foi

TM

toque interativa que minimiza o seu esforço em seu
relacionadas
de brechas na segurança. A fechadura Yale Real
se encaixa perfeitamente em
(ANSI/BHMA A 156.115).

Se

fechadura para
ela deve ser posicionada dentro de uma
0
posicionados
entre a fechadura e o controlador e pode ser ampliada dependendo da proximidade com outros dispositivos de
rede RF. Da mesma forma, se a fechadura for conectada a um controlador de rede, recomenda-se que ela seja
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CONTROLES E FERRAMENTAS

Conjunto interno

Parafuso

I

Placa de montagem interna

Placa do batente

Gabarito

Tampa do compartimento das
pilhas

Pacote de parafusos (veja
abaixo)

Painel externo

4 Pilhas alcalinas AA

Fechadura ST2-55 RL Yale

Chaves
Contra testa e chapa testa falsa

Figuras das partes

4 Pilhas
alcalinas AA

Tampa do
compartimento
de pilhas

Painel externo

Módulo de rede
(opcional)

Conjunto interno

2 parafusos
de passagem

Placa de
montagem
interna

Espaçador para portas
com menos de 40mm
de espessura

Contras Testa e
Chapas Testa Falsa

3 Parafusos para
montagem do
conjunto interno

Parafuso x 22mm (Parafuso Chapa Testa)
Parafuso x 16mm (Parafuso Contra Testa)

Prep

Fechadura
ST2 - 55 RL

Chaves

4 parafusos para
montagem do trinco
e da contra chapa Manual de Instruções Gabarito de Instalação

da porta

Serra copo de 2.1/8" (54 mm)

o

Chave de fenda Philips n . 2

Broca para alargar de 1" (26 mm)
Broca para furar de 7/64" (2,5 mm)
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PREPARA
Desembalando a fechadura

A fechadura é embalada do modo de como será instalada na
porta.
Antes de instalar a fechadura na porta:
A. Conjunto interno
1. Afrouxe o parafuso (Philips nº . 2) segurando a tampa
do compartimento das pilhas. (O parafuso continua acoplado
à tampa do compartimento das pilhas)
2. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para cima
e para fora (observe as duas linguetas na parte inferior da
tampa).
3. Remova a placa de montagem interna com a junta da
parte traseira (no lado da porta) do protetor interno.
a. Assegure-se de que a junta
instalada dentro da placa de
montagem interna esteja
adequadamente encaixada.
Note o posicionamento das
cinco saliências de borracha da
junta (figura 3A).

Tampa do
compartimento
das pilhas

Protetor interno

Conjunto interno e placa de montagem
(com junta)

b. O painel
externo (com a
junta) permanece
montado

Painel externo

Figura 3A

Fechadura ST2 - 55 RL

1

Posicione a Fechadura ST2 - 55 RL na borda da porta e
faça a marcação para furação do alojamento;
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Posicione a Fechadura ST2 - 55 RL no alojamento para fazer marcação e entalhe do contorno da chapa testa (verifique se será
utilizado chapa testa canto reto ou redondo);

2

Faça o alojamento da Fechadura ST2 - 55 RL utilizando
furadeira e finalize com formão;

Chapa Testa
Canto Redondo

Chapa Testa
Canto Reto
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4

Utilize o Gabarito de Instalação e faça a marcação de
furação para fechadura digital com a Fechadura ST2 - 55
RL pré-montado;

Conciliar linhas
da lingueta com
o Gabarito
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5

Retire a Fechadura ST2 - 55 RL e faça a furação;

7

Encoste a porta com a lingueta projetada e faça a
marcação da posição do trinco e lingueta no batente;

Linha A
Linha B

Monte a Fechadura ST2 - 55 RL e chapa testa falsa;

Obs.: Recomenda-se que um furo guia seja
feito antes da introdução dos parafusos da
chapa testa e contra chapa.
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Posicione a contra chapa e faça a
marcação do contorno dos furos
(verifique nota do passo 6);

9

Perfure o alojamento do trinco e lingueta utilizando
furadeira, faça o acabamento dos alojamentos e
entalhe o contorno utilizando formão.

10

Fixe a contra chapa;

Nota: Para o perfeito funcionamento
do conjunto, recomendamos que se
deixe uma folga entre a porta e o
batente de 3 a 4 mm.

Fechadura Digital YRD221 RL

NOTA: Para Instalação da
Fechadura Digital a lingueta deve
estar na posição retraída.
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11

Encaixe o Lado Externo da Fechadura
Digital passando o cabo através da
porta e abaixo da Fechadura ST2-55 RL;
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Posicione a placa de montagem interna inserindo a lingueta da placa na ranhura
inferior do painel externo e coloque os dois parafusos para fixação;

Nota: Certifique-se
que o cabo está sobre
a lingueta da placa.

Lingueta da Placa
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Conecte o cabo no lado interno da
Fechadura Digital (Verifique posição);

Encaminhe o
cabo como
indicado cubra o
Prendedor do
chicote
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CUIDADO: Tenha cuidado
quando montar o conjunto de
fechadura para assegurar que o
cabo seja apoiado na área
rebaixada traseira do conjunto
interno.

Com a tranqueta na posição vertical faça a montagem do lado
interno da Fechadura Digital com a Fechadura ST2-55 RL
utilizando os parafusos;
ATENÇÃO: Para portas com espessura menor que
40mm uilizar o espaçador plástico no lugar da junta
da borracha.

IMPORTANTE: Antes de instalar as pilhas, teste a
operação mecânica da fechadura utilizando a
tranqueta e a chave (ambos). O movimento da
lingueta deverá ser suave e desobstruído. Se a
operação não for adequada e livre, revise os passos
anteriores para assegurar uma instalação adequada.

15

Insira quatro (4) pilhas alcalinas AA. A fechadura
TM
mensagem "Welcome to Yale Real Living (
Quando ativar a fechadura pela primeir

responder com a
TM
Yale Real Living ).
sentido adequado.

Nota: RefiraInstale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso de cabeça Phillips.
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- TECLAS DO MENU Parte externa

Parte interna
Parafuso Phillips

Tecla "P"

Tampa do compartimento de pilhas

(Retorno ao ajuste
anterior)

4 pilhas alcalinas tipo AA

Indicador de
bateria fraca
Modo de travamento
Cilindro

Indicador de Status
Tranqueta

Alto-falante

Toque na tela com a palma
com os dedos para iniciar e finalizar

Pressione a tecla Estrela na tela de
toque para Inserir ou Aceitar a
entrada.
Pressione a tecla Jogo da velha na
tela de toque para acessar o modo
Menu.

indicados. Insira o valor 1 - 10 (vezes ou
segundos).
Master
(4Ajuste p
12345678.

e usu
s (1-25):
Controlado por rede RF (1-250).

Pressione esta tecla para retornar ao
passo anterior ou para ajustes no
menu.
Master

deve ser trocado
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Indicadores de Status
Advertência de bateria
fraca

Retorna ao passo
anterior

Modo de porta trancada

es
Modo de travamento:
os acesso

ao tentar
Bateria fraca: Quando a bateria estiver fraca, o
bateria for completamente descarregada, utilize a chave.
Master:
O

Master. Quando habilitado ele restringe todos
de travamento, o cadeado vermelho

.O

Modo de privacidade:

debaixo da tranqueta no protetor interno, ativa/desativa a resposta
LED azul piscando a cada dez (10)
ignorado
mecanicamente operando a manopla ou a chave.
o PIN com sucesso e
T
fechadura
de trinta (30) segundos. O tempo de
travamento pode ser ajustado de cinco (5) a trinta (30) segundos.
avançar a lingueta (durante a
Travamento com um toque: Quando a lingueta for retraída
ou quando este modo estiver desabilitado).
Bloqueio de segurança:
a operaç
3 tentativas de
e
s incorretos. Quando a unidade estiver desativada, o
de cadeado fechado vermelho
Modo silencioso: A
Modo Menu.
LED de status: Localizado no protetor interno.
u
m

ope

de

i

, a unidade
desativada
s incorretos pode ser ajustado
5 vezes sem a rede RF habilitada - o p
Ajustes
aster
Retravamento
Volume
Tempo de retravamento
incorretos
Idioma

o
o

Ajustes padr
12345678
Habilitado
Alto
*30 segundos
*5 vezes
*60 segundos
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A tela
Toque na fechadura
com a palma
ou com os dedos para
ativar.

Toque na fechadura
com os dedos
espalhados para
ativar.

Pressione a tecla
para ativar.

1. Toque na tela com a palma da sua

.

Master

2.

.

Resposta da fechadura: "Menu mode, enter number, press the

key to continue." (Modo menu, insira o

para continuar).
3. Insira "1" seguido pela tecla
4.

.

Master de 4-

.

-8
seguido pela tecla

.

Master seguido pela tecla

.

.

SEGURO. EM CASO DE PERDA OU ESQUECIMENTO DO SEU
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N
m

rede; sem o m

de

Master.
.

1. Toque na tela com a palma da sua
Master de 4-

2.

.

Resposta da fechadura "Menu mode, enter number, press the
3. Insira "2" seguido pela tecla

.

4. Insira "1" seguido pela tecla

.

5. Insira o n

key to continue." (Modo menu, insira o

para continuar".

tecla

u

-25) seguido pela tecla

.

-

6.
7.

.
pressione a tecla

8. Pressione a tecla

.

para finalizar

xpirado. Resposta da fechadura: "Time expired" (Tempo expirado), nenhum
processo deve ser reiniciado.
adicionados.
Abertura

Toque na fechadura com
a pal
os dedos para ativar.

Pressione a tecla

para

Modo de Privacidade x Modo de Travamento
O modo de travamento
do menu (6) que restringe o acesso por
s PIN (exceto
PIN Master).
O modo de privacidade ajustado pressionando e mantendo o
manopla)
de quatro bips. Isto desativa o teclado e o som, proporcionando mais segurança.
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1. Toque na tela com a palma da sua
2.

Master de 4Resposta da Fechadura: "Menu mode, enter number, press the

.
.
key to continue." (Modo Menu, insira o

para continuar).
3.

.
Siga os comandos de voz.
Nota: Se a fechadura estiver conectada a um controlador de rede, recomenda-se que ela seja programada
a fechadura e a unidade controladora.
PIN

11-

rede RF instalado.
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Alterne a fecha
Sintoma
presa

a.
b. Verifique as dobradiças: Elas n
juntas.

A lingueta não trava

a. V

O lingueta não se estende ou retrai
suavemente.

a. A lingueta e a contra chapa
b.
c. V
pequenos ou desalinhados.
d. Verifi
ST2-55 RL (refirae. Verifique se a lingueta

r soltas ou com desgaste excessivo nas

da lingueta dentro do batente. Corrija esta
da Fechadura ST2-55. RL.
b.
da lingueta e/ou batente que possa estar impedindo
que a lingueta entre adequadamente no batente. Com a porta aberta, estenda e retraia
a lingueta; se o movimento for suave, verifique o alinhamento do batente.
da lingueta.
ssa estar muito
por debaixo da Fechadura

Figura A

14

Sintoma
Af

- a porta

palma

A tela
os dedos e verifique o con
pressionados.

descarregadas.
Verifique se o cabo da tela
- a porta

danificado.

A fechadura pode estar no modo Privacy (Privacidade), que foi ajustado pelo lado de dentro. A
As pilhas podem estar completamente descarregadas

ns

A unidade emite o aviso sonoro para

positivo de travamento existente na porta.
Verifique as folgas da porta quanto a quaisquer objetos estranhos entre a porta e o quadro.
de circuito impresso (PCB).

A unidade opera para permitir o
acesso
retravada.

Verifique se o Modo
toque e o indicador de status no conjunto interno
Modo Passagem na tela
indica que o Modo de Passage
.
tremularem
Desabilite o Modo de Passagem para trancar a porta.
Se o indicador de bateria fraca estiver aceso, substitua as pilhas*.
ue sejam registrados.
P
12345678) deve ser trocado antes de adicionar quaisquer

Master

toque estiver ativa) ou o processo
A tecla asterisco
PIN.
a tecla asterisco (*), a unidade exibe
uma mensagem de erro
ou os tempos de travamento
ajustados
resposta.

soam três

diferentes tons.

reinicializado.

(*) ou jogo da velha

O modo de travamento
Somente

habilitado.

Verifique se a fechadura est
O ajuste/gerenciamento do Modo de travamento

travamento.

de travamento.

Verifique se o Modo

qualquer som.
A unidade responde com a mensagem
" Bateria fraca (Low battery).

pilhas. Substitua todas as quatro (4) pilhas por pilhas alcalinas AA novas*.

a tecla asterisco (*), a unidade
.
* Quando as pilhas

-se verificar a data e a hora corretas particularmente em fechaduras operando

** Somente nas unidade
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IMPORTANTE: As pilhas devem
Remova as pilhas
Reinstale as pilhas

Execute

m
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Como substituir ou instalar o cilindro
1. Remova o cilindro:
A. Remova o protetor externo da porta.
B. Remova a junta de borracha.
C. Insira uma chave de fenda de cabeça plana pequena debaixo da
mola; (suavemente) levante a mola.
D. Nota: O entalhe na parte superior do cilindro engata a mola.
E.
externa da porta.
Antes de instalar o cilindro, certifique-se de que a extremidade
esteja do comprimento correto (veja abaixo).
2. Instale o novo cilindro:
A. Inverta os passos anteriores para r

a extremidade do cilindro

Portas com espessura de 1.3/8"*(9,5mm) a 2" (50 mm) C =
3.1/2" (88,8 mm)
Portas com espessura de 2" (50mm) a 2.1/4" (12,7mm), C =
3.3/4" (95,3 mm)
Extremidade
T = 0,098" (2,5 mm)
W = 0,2" (5,2 mm)

porta fina.
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Gerenciament
:

o

:

N .do

o

N . do

Master

13
01

14

02

15

03

16

04

17

05

18

06

19

07

20

08

21

09

22

10

23

11

24

12

25
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Tipo de u

duplicar a

o

o

N.

N.

Master

U

Us

Usu

rio __
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Yale Locks & Hardware
100 Yale Avenue, Lenoir City, TN 377771 Suporte ao Produto Tel 800.810.WIRE (9473)

www.yalelocks.com.
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