Chytrý zámek NUKI






Doplněk pro ovládání mechanického zámku smartphonem
Kompatibilní se všemi profilovými cylindrickými vložkami se zubovými i důlkovými klíči
Doporučeno je použití na vložkách s funkcí emergency (s vložkami, které lze odemykat, i když je z
druhé strany zasunutý klíč) pro možnost nouzového odemčení dveří klíčem
Správa uživatelů se provádí prostřednictvím aplikace pro smartphone, možná je také správa
prostřednictvím webového rozhraní
Při využití Bridge (součástí sady Combo) je správa možná i mimo dosah Bluetooth a dveře lze
otevírat a zavírat z libovolného místa při datovém nebo WiFi připojení

Postup instalace
Před montáží doporučujeme stáhnout aplikaci, která Vás provede celou instalací – od montáže NUKI
na cylindrickou vložku, přes nastavení až po sdílení přístupových práv. Aplikace NUKI (v češtině) je
zdarma ke stažení v Apple App Store a Google Play Store, podporované operační systémy: Android a
iOS.

NUKI se instaluje na cylindrickou vložku z vnitřní strany dveří.
1A, 2A Pokud vložka vyčnívá z kování alespoň o 3 mm, použijte montážní desku označenou písmenem
A a zafixujte ji 3 červíky.
1B, 2B Pokud vložka vyčnívá z kování o méně než 3 mm, použijte montážní desku označenou
písmenem B, odstraňte krycí fólii a na kování ji přilepte.
3 Zasuňte do vložky klíč.
4 Na montážní desku nasaďte tělo zámku. Tělo se připevní zacvaknutím.
5 Na 5 sekund stiskněte tlačítko na zámku NUKI. Na svém smartphonu spusťte aplikaci NUKI, která
Vás provede zbývajícím nastavením.
V aplikaci



je možno si vybrat, zda je z venkovní strany klika (pouze odemčení a zamčení) nebo madlo
(odemčení, zamčení a otevření = zatažení střelky)
nastavení doby zatažení střelky












automatické uzamčení (nastavení času, za jak dlouho při odemčených dveřích se má uzamknout)
Lock’n‘Go – nastavení času, za jak dlouho po odemčení aplikací má opět uzamknout
možnost spuštění kalibrace
aktualizace software
možnost nastavení jasu světla a zvuku
automatické otevírání a zavírání v určený čas – dny v týdnu a čas (pozor – kalendář neobsahuje
svátky!)
automatické odemykání při přiblížení smartphonu ke dveřím
nastavení varovné informace, že opouštíte dosah Bluetooth a dveře jsou stále odemčené
správa uživatelů: přidávání a odebírání uživatelů a možnost nastavení časových oken pro daného
uživatele dle dnů v týdnu a časů
sledování historie

Upozornění
NUKI není možno použít na samozamykací zámek!
Mechanický klíč je určen pro odemykání zvenčí pouze jako nouzové řešení. Při odemčení klíčem může
dojít k drobnému narušení nastavení, proto se následně doporučuje vyzkoušet uzamčení a
odemčení/otevření pomocí aplikace a v případě problému znovu provést kalibraci.
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