
Návod na použití aplikace pro Chytrou kliku STAR H02 
Dodavatel: KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group s. r. o. | www.klicovecentrum.cz | www.hbgroup.cz 

Namontujte Chytrou kliku do dveří a stáhněte si aplikaci Janus Lock dle návodu. Spusťte aplikaci Janus Lock. 

Vytvoření účtu, přihlášení, základní nastavení, odhlášení 
1. Klikněte na „Register“ pro vytvoření účtu. 
 

2. Přihlašte se pomocí svého účtu Google, Facebook 
nebo WeChat. Klikněte na příslušné tlačítko a 
budete automaticky přihlášeni. 
Nebo si vytvořte účet pomocí e-mailu – do pole 
„Email address“ zadejte svou e-mailovou adresu. 

 
 

3. Při vytváření účtu pomocí e-mailu zadejte e-mail 
(„Email address“), jméno („First name“) a příjmení 
(„Last name“) a dejte pokračovat („Next“). 

 
 

4. Nyní zadejte 2x heslo k novému účtu. Dejte 
pokračovat („Next“). 

 

 



 

5. Účet byl vytvořen. Obdržíte e-mail 
s potvrzením. Zkontrolujte prosím svou e-
mailovou schránku. 

 
 

6. Po vytvoření účtu dostanete e-mail. 

 
Klikněte na odkaz „click here“. Ve webovém prohlížeči se při 
úspěšném vytvoření registrace zobrazí potvrzení. 

 
 

7. Nyní se můžete přihlásit. Klikněte na 
„Login“ ve spodní části obrazovky. Následně 
zadejte svůj e-mail a zvolené heslo a 
klikněte na „Login“. V případě 
zapomenutého hesla klikněte na „Forgot 
Password“, zadejte svůj e-mail a počkejte 
na zaslání jednorázového hesla na Váš e-
mail. Následně zadejte jednorázové heslo a 
2x nové heslo. Poté se přihlašte 
standardním způsobem. 

 
 

8. Pro vyšší bezpečnost si můžete pro používání aplikace 
zvolit 4místný PIN. Pokud chcete PIN nastavit, klikněte na 
přepínač vedle „Password Protect“. Pokud PIN nyní 
nastavit nechcete, klikněte na „Edit later“. PIN můžete 
nastavit, změnit nebo zrušit kdykoliv později. 

 

 



 

9. Pokud jste zvolili, že chcete nastavit PIN, zadejte 
4místný číselný kód na obrazovce „Create your 
PIN“ a následně jej znovu potvrďte na obrazovce 
„Confirm your PIN“. 

 
 

10. Po nastavení PIN kódu klikněte na „Done“ – 
hotovo. 

 

11. Kliknutím na ozubené kolečko v levém horním 
rohu můžete vstoupit do nastavení. 

 

12. V nastavení vidíte své jméno („Name“), označení 
účtu nebo e-mail („Email/Account“), zda máte 
nastavenou ochranu aplikace PIN kódem 
(„Password Protect“), jazyk („Language“), který 
můžete změnit („Change“), avšak čeština 
k dispozici není. V nastavení se také můžete 
z aplikace odhlásit („Logout“). Odhlášení potvrdíte 
kliknutím na „OK“. 

 
 

 

 



Odemykání, nastavení přístupových práv 
1. Přihlašte se do aplikace. Klikněte na symbol plus 

v pravém horním rohu. 

 

2. Pro spárování s Chytrou klikou je potřeba na 
Vašem smartphonu povolit určování polohy a 
zapnout Bluetooth. Smartphone se musí nacházet 
v dosahu signálu Bluetooth od kliky. Po vyhledání 
Chytré kliky se aplikace zeptá, jestli si přejete 
spárovat ji s Vaším smartphonem. Pro zahájení 
režimu párování je nutné stisknout libovolné 
tlačítko na klávesnici kliky a „OK“ v aplikaci. 

 
 

3. Aplikace našla novou Chytrou kliku. Pro spárování 
klikněte na „Pair“. 

 

4. Pojmenujte svou Chytrou kliku. Jméno můžete 
kdykoliv změnit. Po zadání názvu klikněte na 
„Continue“. 

 
 

 

 

 



5. Kliknutím na obrázek v nabídce dole si můžete 
zvolit profilové foto. Následně klikněte na 
„Continue“. 

 
 

6. Chytrá klika byla úspěšně přidána! Klikněte na 
hotovo – „Done“. 

 

7. Na domovské obrazovce klikněte na nastavenou 
Chytrou kliku. Kliknutím na „Unlock Now“ můžete 
dveře odemknout. Níže vidíte profilový obrázek, 
název Chytré kliky a stav baterie. Kliknutím na 
„Unlock History“ zobrazíte historii odemknutí za 
posledních 180 dní zobrazující datum a čas 
otevření a uživatele, který odemykal. Pro vypnutí 
elektronického odemykání a zamykání klikněte na 
přepínač vedle „Use as a normal handle“. 
Uživatele s přístupovými právy vidíte v kolonce 
„Access Right“. Nového uživatele přidáte kliknutím 
na „Add“. 

 
 

8. „Invite by Email or Account no“ – přizvěte nového 
uživatele se staženou aplikací Janus Lock zadáním 
jeho e-mailu nebo čísla účtu. Klikněte na „Invite“. 
Dále viz bod 9 a 10. 
„Create Passcode“ – vytvořte čtyřmístný číselný 
kód pro odemykání prostřednictvím klávesnice na 
klice. Klikněte na „Create“. Dále viz bod 11 a 12. 
„Generate 1-day Passcode“ – vygenerujte číselný 
kód pro odemykání prostřednictvím klávesnice 
s platností pouze v jeden konkrétní den. Klikněte 
na „Generate“. Dále viz bod 13 a 14. 

 

 



9. Přidání uživatele zadáním e-mailu nebo čísla účtu 
(1): Zadejte e-mail/číslo účtu a klikněte na 
„Continue“. 

 

10. Přidání uživatele zadáním e-mailu nebo čísla účtu 
(2): Nastavte, kdy má mít uživatel přístup 
„Limited time access“ – nastavte časový rozsah (od 
kolika do kolika hodin) 
„Limited day access“ – nastavte dny v týdnu 
„Limited date access“ – nastavte datum od – do 
„Single time access“ – jednorázový přístup 
Pokud nevyberete nic z uvedeného, uživatel bude 
mít časově neomezený přístup. 
Následně klikněte na „Continue“. 

  
 

11. Vytvoření přístupového kódu (1): zadejte 4místný 
číselný kód a klikněte na „Create access code“. 
Následně můžete nastavit časovou platnost kódu 
stejně jako v bodě 10. 

 

12. Vytvoření přístupového kódu (2): kdokoliv 
s uvedeným přístupovým kódem může ve 
specifikované časy dveře odemknout. Klikněte na 
„Done“ – hotovo. 

 
 

 

 



13. Vygenerování kódu pro konkrétní den (1): zvolte 
datum a klikněte na „Continue“. 

 

14. Vygenerování kódu pro konkrétní den (2): zobrazí 
se vygenerovaný kód a datum platnosti. Kód 
můžete zkopírovat („Copy“) nebo klikněte na 
hotovo – „Done“. 

 
 

15. Na domovské obrazovce klikněte na Chytrou kliku. 
V kolonce Access Right nyní vidíte uživatele a kódy 
s nastavenými přístupy. Kliknutím na ně je můžete 
editovat. 

 

16. Editace časové platnosti přístupových práv 
uživatele/kódu (viz bod 10). Kliknutím na 
„Remove“ daného uživatele/kód odstraníte a 
zrušíte tak jeho přístupová práva. Odstranění 
potvrďte kliknutím na „OK“. 

 
 

 

 

 



Aktualizace a zrušení párování 
Aktualizace firmwaru kliky: na domovské stránce 
klikněte na Chytrou kliku. V dolní části obrazovky 
klikněte na „Update“. Aktualizaci potvrďte kliknutím na 
„OK“. V průběhu aktualizace firmwaru nezavírejte 
aplikaci! 

 
 

Zrušení párování smartphonu s klikou: na domovské 
stránce klikněte na Chytrou kliku. V dolní části 
obrazovky klikněte na „Unpair“. Zrušení párování 
potvrďte kliknutím na „OK“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


