
Protipožární sejfy Yale
Prezentace k uvedení na trh
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Nová řada protipožárních sejfů

SejfyYale chrání všechny vaše 
nejdůležitější dokumenty od pasů 
a fotografií až po různá 
osvědčení a další cenné doklady. 
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Chrání před požárem pasy 

a další cenné doklady:

- v peci o teplotě 927°

nepřesáhne teplota 150°C,

- hodnoceno podle švédských 

- a korejských norem.

Vysoce zabezpečený 

elektronický zámek

- více než 1 miliarda kombinací,

- funkce na ochranu soukromí,

- časový zámek,

- v případě nutnosti otevření 

- rezervní baterií.

* Modely Large a X-Large jsou certifikované, model Medium není.

YFM-310-FG2

YFM-420-FG2

YFM-520-FG2

Doklady - Medium Doklady - Large Doklady – X-Large

Nová řada protipožárních sejfů
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Moderní protipožární sejf

Protipožární sejfy Yale mají 

většinu nejdůležitějších 

vlastností trezorů odolných 

proti požáru a jsou 

důkladně testovány, aby 

odolaly intenzivnímu teplu a 

vlhkosti.

- Nejmodernější technologie 

protipožární izolace – lehčí schránka s 

větším prostorem uvnitř.

- Plášť z pozinkované oceli lepený 

epoxidovou pryskyřicí zaručuje 

dvojitou ochranu proti korozi. 

- Ochranné koncovky chrání panty před 

pokusem o vloupání. 

- Vyjímatelná a nastavitelná vnitřní 

přihrádka plus vnitřní háčky na klíče.

- Odolná schránka natřená 

polyuretanem.
Pasivní ocelové čepy

Háčky na zavěšení klíčů

Aktivní ocelové čepy (16 mm)
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Důkladně testovány a prověřeny

• Sejfy jsou interně i externě testovány na úplnou 
protipožární odolnost po dobu až 1 hodiny.

– Všechny naše protipožární sejfy jsou důkladně testovány v 
moderních zkušebních zařízeních výrobce trezorových 
schránek.

– Sejfy jsou testovány i externě a akreditovány podle 
švédských a korejských norem.

– Neustálé testování se provádí, aby byla zaručena kvalita a 
trvalost vlastností.

• Kopie certifikátů na požádání 

– Kontaktní osoba ASSA ABLOY CZ&SK: Michal Říha
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Elektronický zámek jako žádný jiný
Design Yale a nejmodernější technologie digitálních zámků

Design v sobě propojuje nejmodernější technologii 

dotykové desky digitálních zámků Yale Gateman a 

principy designu používané o našich ostatních 

bezpečnostních produktů.

Podsvícený displej se aktivizuje po dotyku a usnadňuje 

tak používání v šatních skříních a na jiných tmavých 

místech, kde, jak víme, jsou často umisťovány sejfy. 

Součásti jako jsou reproduktory, prostor pro 

rezervní baterii a resetovací tlačítko byly 

umístěny nenápadně tak, aby byl zachován 

čistý a jednoduchý estetický vzhled. 

Hlavní část zámku je kovová, což 

symbolizuje pevnost a ochranu očekávanou 

od bezpečnostního produktu.

Matné zbarvení skříňky a čelní desky vytváří 

příjemný kontrast k vysoce lesklé přední 

desce a symbolizuje tak solidnost produktu. 

Zámek je opatřen elektromagnetem, což znamená, že 

západky se manuálně zatahují tímto hladkým knoflíkem 

z obrobeného hliníku. 

Zadní část knoflíku je tvarována tak, aby usnadňovala 

používání všem uživatelům, přičemž zvláštní 

pozornost byla věnována zajištění hladkého posunování 

západek. 
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Snadné programování – snadné použití

• Produkt se jednoduše a bezpečně 

programuje pomocí programovacího tlačítka

uvnitř trezoru.

• Uživatelské rozhraní poskytuje 

srozumitelnou zpětnou vazbu – zvukovou i 

optickou – potvrzující vyplnění zadaných 

příkazů.

• Dvě hesla umožňují různým uživatelům 

používat jejich oblíbená přístupová hesla.

• Jasné varovné signály – zvukové i optické –

upozorňují na potřebu výměny baterie.

• Součástí dodávky:

– uživatelská příručka,

– příručka pro rychlé uvedení do provozu,

– montážní příručka.
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Funkce chránící soukromí
Pomoc s ochranou přístupových hesel

Průzkum ukazuje, že zákazníci své trezory často 
používají v přítomnosti jiných lidí a necítí se dobře, 
když před nimi musí ukázat své heslo – abychom 
odstranili tento problém, vyvinuli jsme funkce, které 
zvyšují soukromí uživatelů a ochranu jejich hesel 

– Funkce multi-touch (vícedotykové ovládání) pro 
aktivaci trezoru pomáhá vymazat veškeré vzory 
otisků prstů, což chrání kód.

– Scramble code (skrytý kód) je funkce, která 
umožňuje skrýt heslo do delší posloupnosti čísel –
trezor se otevře, když je před nebo po náhodné 
řadě čísel zadán správný kód.

– Jednorázové uživatelské kódy umožňují 
uživateli mít doplňkový kód, který pozbude 
platnosti, jakmile je jednou použit.

– Tichý režim vypíná zvukovou a optickou zpětnou 
vazbu.
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Režimy zablokování

• Režim zablokování (lock-down)
umožňuje uživateli manuálně zablokovat 
trezor po dobu 1 až 48 hodin

– tato funkce je navržena tak, aby 
uživatel mohl být zcela klidný, pokud 
odjíždí na víkend nebo opouští dům a 
nechává doma děti, hosty nebo 
dělníky.

– jakmile je sejf kompletně zablokován, 
nemůže být aktivován, dokud neuplyne 
doba zablokování.

• Zároveň je aktivní časový zámek, který 
sejf dočasně zablokuje v případě vysokého 
počtu nezdařených pokusů o zadání hesla

– časový zámek lze nastavit, aby se 
zablokoval na 3 až 9 minut
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Nouzové otevření
Rezervní zdroj a nadřazený kód

• V případě vybití baterií lze sejf snadno otevřít 
pomocí 9V bateriového konektoru na spodní 
části čelní desky

– lze použít jakoukoli standardní 9V baterii, 
sejf pak funguje standardně

– signál slabé baterie upozorní uživatele, 
že je nutno baterie vyměnit

• Pro otevření sejfu v případě, že uživatel ztratí 
nebo zapomene heslo, je v každém sejfu 
naprogramován nadřazený kód, který je pro 
každý trezor jedinečný

– správný šestimístný nadřazený kód lze 
zjistit z produktového kódu umístěného 
na spodní části čelní desky v ASSA 
ABLOY CZ & SK (kontaktní osoba 
Michal Říha)
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Design obalu
Univerzální, vysoce odolné balení pro produkt s vysokou hodnotou

• Produkty jsou zabaleny v pevné vysoce odolné kartónové 
krabici   s etiketou vytištěnou barevným tiskem

– Etiketa v místním jazyce (CZ a SK)

• Díky jednobarevnému vzoru natištěnému na krabice se již 
zdálky snadno rozlišuje mezi jednotlivými produktovými 
řadami a produkty
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Příloha 1:

Popis produktové řady
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Medium – YFM/310/FG2

Popis produktu

• Druh Trezor na doklady

• Vnější rozměry 308x410x342 (VxŠxH mm)

• Vnitřní rozměry 220x330x225 (VxŠxH mm)

• Objem 16,3 litrů

• Hmotnost 26 kg (28 kg hrubá)

• Hodnocení Nehodnoceno externí 
organizací

interní jednohodinový test

• Čárový kód 4893862039488

• SKP SP002406

• Popis NAV Yale Fire Safe - Medium

• STD cena 6000 Kč bez DPH

max. sleva 45%

Použití produktu

Středně velký trezor je dostatečně velký pro uložení 
dokladů formátu A4 a je ideální pro diskrétní a 
prostorově efektivní uchovávání šperků, pasů a 
různých osvědčení.
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Large – YFM/420/FG2

Popis produktu

• Druh Sejf na doklady

• Vnější rozměry 420x352x433 (VxŠxH mm)

• Vnitřní rozměry 320x260x304 (VxŠxH mm)

• Objem 25,3 litrů

• Hmotnost 36 kg (38 kg hrubá)

• Hodnocení švédská norma 1 hodina
korejská norma 1 hodina

• Čárový kód 4893862039495

• SKP SP002407

• Popis NAV Yale Fire Safe - Large

• STD cena 6750 Kč bez DPH

max. sleva 45%

Použití produktu

Velký trezor je dost velký pro uložení stojících dokladů 
formátu A4 a menších vazačů dokumentů. Je také 
ideální pro uchovávání šperků, pasů a různých 
osvědčení.

Vyjímatelná vnitřní přihrádka a zásuvka umožňují 
lepší uspořádání trezoru. 
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X-Large – YFM/520/FG2

Popis produktu

• Druh Sajf na doklady

• Vnější rozměry 522x404x440 (VxŠxH mm)

• Vnitřní rozměry 410x300x300 (VxŠxH mm)

• Objem 36,9 litrů

• Hmotnost 53 kg (55 kg hrubá)

• Hodnocení švédská norma 1 hodina
korejská norma 1 hodina

• Čárový kód 4893862039501

• SKP SP002408

• Popis NAV Yale Fire Safe X-Large

• STD cena 7500 Kč bez DPH

max. sleva 45%

Použití produktu

Trezor velikosti XL řeší celkovou protipožární ochranu 
ve vaší domácnosti – vejdou se do něj stojící 
standardně velké vazače dokumentů a zároveň i 
šperky, pasy a další majetek.

Díky vyjímatelné vnitřní přihrádce a zásuvce můžete 
své věci snadno uspořádat.
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Příloha 2:

Pokyny pro uživatele 
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Popis trezoru

1. Čelní deska

2. Knoflík

3. Dotyková deska

4. Indikátor vybitých baterií

5. 9V bateriový konektor

6. Reproduktor

7. Programovací tlačítko

8. Zásobník baterií

9. Zajišťovací čepy
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Vložení baterií

1. Otevřete sejf

2. Odejměte kryt bateriové komory 

umístěný na zadní části dveří

3. Vložte baterie podle nákresů na zadní 

části bateriové komory. Nakonec 

komoru uzavřete

Před použitím sejfu YALE musíte vložit baterie. 

Jsou potřeba 4baterie AA ( 1,5V R06 ), které jsou 

součástí balení
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Otevřete sejfu a najděte   

programovací tlačítko1

Zadání základního uživatelského hesla

2 Zaktivujte sejf stisknutím 

programovacího tlačítka

3 Zadejte kód

4 Stiskněte programovací tlačítko
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Zadání dalšího uživatelského hesla

Zámek umožňuje zadání dvou uživatelských kódů. 
Chcete-li zadat další heslo,postupujte podle výše 
uvedených pokynů, ale po stisknutí programovacího 

tlačítka stiskněte 2 → ENTER

Zadání jednorázového hesla

Jednorázové heslo zaručuje ochranu vašeho kódu bez 
ohledu na to, kdo je přítomen v místnosti v okamžiku, 
kdy otvíráte svůj trezor.

Pro nastavení jednorázového hesla postupujte podle výše 
uvedených pokynů, ale po stisknutí programovacího 

tlačítka stiskněte 3→ ENTER 

Jednorázové heslo ztrácí platnost, jakmile je jednou použito.

Heslo může být nastaveno jako  řada 3-12 čísel
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Otevření sejfu

1 Dotkněte se dotykové desky

3 Otočte knoflíkem  a otevřete sejf

2 Zadejte kód stiskněte
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Zavření sejfu

1 Zavřete dvířka 

2 Otočte knoflíkem

Při zavírání dvířek dbejte, aby západky byly zcela 

zasunuty a aby knoflík nešel otočit do pozice 

otevřeno 
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Skrytý kód
Zadání kódu v rámci náhodné řady čísel umožňuje skrytí osobních kódů mezi delší řady čísel. Náhodná řada 

čísel může být použita před nebo po uživatelském kódu.

1 Dotkněte se dotykové desky

náhodná čísla

Zadejte kód Stiskněte

nebo kód

2 Náhodná čísla

Stiskněte

Tiché otevření
Tichý režim Vám umožňuje dočasně vypnout signály zpětné vazby sejfu, což Vám zaručuje větší soukromí.

1 Dotkněte se dotykové desky 2 Stiskněte dvakrát ENTER 3 Zadejte kód Stiskněte
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Doba blokování
Abyste předešli otevření sejfu, můžete ho na dobu 1 – 48 hodin manuelně zablokovat

1 Dotkněte se dotykové desky

2 Stiskněte kód Stiskněte  ENTER

3 Stiskněte 01-48

4 Stiskněte ENTER

Pozor, během doby zablokování se dotyková deska sejfu úplně 
vypne a nikdo s ní nebude moci manipulovat
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Nastavení intervalu časového zámku
Pokud bude více než pětkrát zadán chybný kód, sejf se zablokuje na dobu ,kterou lze nastavit na  3 – 9 minut

1 Otevřete sejf a stiskněte programovací tlačítko

2 Stiskněte 4 Stiskněte ENTER

3 Stiskněte 3 – 9 

4 Stiskněte ENTER

Pozor, pokud časový zámek zablokuje sejf, nebude dotyková 
klávesnice reagovat až do vypršení příslušného intervalu.
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Zvuk zap./vyp.
Zvukovou zpětnou vazbu lze také zcela vypnout

1 Otevřete sejfa stiskněte programovací tlačítko

2 Stiskněte 5 stiskněte ENTER
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Otevření sejfu rezervní baterií
Pokud se baterie v sejfu zcela vybijí, můžete pro zprovoznění zámku použít rezervní baterii

2 Dotkněte se dotykové desky

1 Připojte baterii k 9V bateriovému portu ve          

spodní části čelní desky

3 Zadejte kód Stiskněte 4 Otočte knoflíkem a otevřete trezor

5 Vyměňte baterie podle pokynů v kapitole Vložení baterií
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M
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SC
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Dočas
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1.
Zadání PIN

Zadání 2. PIN

Zadání dočasného PIN

Doba zablokování

Zvuk zapn./vypn.

Otevřít

Zablokování

M

M

M

Volitelné

Jednorázová funkce 

vypnutí zvuku

SC
Volitelné

Skrytý kód

01~48 hO

O
Zadání 

nadřazeného kódu

Seznam všech funkcí


