
 

 

CHYTRÁ KLIKA STAR H02 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

 

Uživatel může stáhnout a instalovat aplikaci oskenováním QR kodu, nebo vyhledáním 

aplikace „Janus Lock“ v Apple Storu nebo na Google play. 

 

 

Upozornění: 

 Před použitím výrobku je nutné pečlivě prostudovat tento manuál. Tím zajistíte 

správné používání daného produktu. 

 Výrobce má právo na úpravu výrobku bez oznámení uživatelům, včetně úpravy 

vzhledu, funkčních parametrů, použití atd. 

 Výrobce neposkytuje záruky za produkt při nesprávném a speciálním použití. 

 Parametry elektronických výrobků se mohou měnit v závislosti na venkovním 

prostředí. Tyto produkty se smí užívat jen v certifikovaném prostředí. 

 

 

 



 

 

Obsah balení: 

1. Chytrá klika    1sada 

2. Krycí rozety    2ks 

3. CR2 Lithium baterie   2ks 

4. Samořezné vruty   10ks 

5. Propojovací šrouby M4x55  2ks 

6. Propojovací šrouby M4x65  2ks 

7. Montážní klíč    1ks 

 

 

Montáž: 

Instalace chytré kliky je shodná jako u 

běžného kování. Prosím berte následující 

pokyny na zřetel: 

 Zkontrolujte na zadlabacím zámku zda 

má otvory pro prošroubování 

rozetového kování v rozteči 38mm 

 Zkontroluj tloušťku dveří. Pro dveře 

tloušťky 38mm až 48mm použij 

propojovací šrouby M4x55. Pro dveře 

tloušťky 48mm až 58mm použij 

propojovací šrouby M4x65.  

 Instaluj kování dle nákresu níže. Kliku 

s kódovacími knoflíky instaluj vždy na 

venkovní straně dveří.  

 Instalaci prováděj při otevřených dveří 

 

Výměna baterií: 

Produkt je napájen 2 CR2 Lithium bateriemi. Při 

prvním použití vyjmi plastový proužek chránící 

baterie k aktivaci. Použij dodaný montážní klíč 

k otevřní krytu baterií na konci kliky a následuj 

pokyny nákresu pro instalaci nebo výměnu. 

 

 



 

Bezpečnostní nákládání s bateriemi 

 CR2 Lithium baterie jsou na jedno použití. Baterie nedobíjejte. Při dobíjení hrozí možnost vzniku 

požáru nebo výbuchu. 

 Baterie nerozebírejte, nezahřívejte a nepalte. 

 Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. 

 S bateriemi nakládejte dle místních platných zákonů a vyhlášek. 

 

Upozornění: 

 Pokud výrobek nebo aplikace signalizuje pokles hladiny napájení vyměňte baterie. Zabráníte tím 

poškození produktu vytečením baterií nebo uzamčení dveří. Po výstražné signalizaci lze dveře stále 

otevřít chytrou klikou připližně 50x. 

 Vždy používej CR2 baterié. Nepoužívat baterie s jinou specifikací. 

 Dbejte pozornost na správnou polaritu baterii při výměně. 

 Vždy vyměňte vybité baterie za nové. 

 Po výměně baterií v chytré klice je vyžadováno administrátorem odemknout kliku jednou kvůli 

autorizačním informacím v kování, jinak uživatelské Smart telefony nebo PIN kódy nemusí správně 

fungovat. 

 

LED ukazatel:  

 LED dioda je umístěna u knoflíků na klice. 

 Status LED upozornění dle tabulky: 

číslo Status LED Status výrobku 

1 Zelená LED bliká Odemknuto normálně 

2 Červená LED bliká Odemknuto při nízkém napájení 

3 Zelená LED stále svítí Čeká na normální zadání PIN kódu 

4 Červená LED stále svítí Párování nebo čekání na zadání PIN kódu při nízkém napájení 

 

Parametry: 

 Napájení: 2x CR2 Lithium batterie 

 Vhodné pro dveře šířky: 38mm-58mm 

 Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0 

 Operační systém: iOS/Android 

 Spotřeba: 0,8mW (standby režim), 360mW (při sepnutí) 

 Hmotnost: 880g 

 Rozměr, viz nákres: 

 

 

 

 



 

 

 


