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1. Instalace aplikace TTlock v OS Android 
 

 

Na Smartphonu klikněte na a vyhledejte aplikaci TTlock a nainstalujte ji.  

Po úspěšné instalaci se na telefonu objeví její ikona . 

 

2. Spuštění aplikace TTlock 
Klikneme na ikonu TTlock a otevře se okno 

programu. 

 

 

Při prvním spuštění programu na telefonu je nutné provést 

registraci uživatele- tedy toho, kdo bude mít správu zámku na 

starosti  

Registrace uživatele 
 Klikneme na položku Registrace a objeví se obrazovka 

Zvolíme registraci 

telefonem. 

Vybereme síť Czech 

Republic 

 

Vložíme telefonní číslo zákazníka vložíme svůj přístupový kód.  

POZN: Přístupový kód je nutné si dobře zapamatovat 

Klikneme na ikonu Získat kód. Na telefon uvedený v registraci 

přijde SMS s Ověřovacím kódem.   

 

 

Tento kód  vepíšeme do okna stejného názvu a klikneme na 

ikonu Registrace. Tím se program zaregistruje do telefonu. 

 



 
                       

Všechny další operace je nutné provádět v blízkosti zámku!! 

Registrace zámku 
Z úvodní obrazovky programu klikneme na Plus v centrálním kruhu  

 

 

 

 

 

 

Otevře se obrazovka 

zámků 

Při výběru zámku musí být telefon od zámku vzdálen do dvou 

metrů. Klikneme na 

Zámek dveřní.  

Otevře se nová 

obrazovka, která si 

vyžádá stisk 

libovolného tlačítka na 

klávesnici zámku. 

Přetažením prstu přes 

spící klávesnici zámku 

jej probudíme a 

rozsvítí se dotyková 

číselnice. Dotkněte se 

libovolného čísla a klikněte na telefonu na ikonu „Dále“.  

Zámek se přihlásí a na obrazovce se objeví: 

 

 

 

 

Klikněte na zobrazený zámek. Po chvíli zámek pípne a na 

obrazovce telefonu se otevře obrazovka 

 



 
                       

Nyní můžeme zámek pojmenovat vepsáním jména do zobrazeného 

pole. (například Vchod) a klikneme na OK 

 

            Poté nás program vyzve 

Klikněte na „Mám to“ 

 

 

Následuje další výzva  

Klikneme opět na „Mám to“ 

 

 

 

Program je připraven k práci a otevře základní obrazovku. 

 

 

 

 

Z aplikace lze zámek odemknout i zamknout kliknutím 

na ikonu visacího zámku dle pokynů na displeji. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       

3. Přihlášení po registraci 
Pokud je program již v telefonu registrován, není třeba další 

registrace a postačí pouhé přihlášení. 

Po spuštění programu kliknutím na ikonu  

                                                          se otevře přihlašovací okno 

Vložíme přístupové heslo, které jsme zvolili při registraci 

A stiskneme ikonu „Přihlášení“.  

Program se spustí otevřením základní obrazovky. 

 

 

 

 

4. Vydávání klíčů   
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku! 

Přístupové čipy 
Při výdeji přístupových čipů klikneme na ikonu  

Otevře se obrazovka 

Klikneme na tři tečky v prvém horním rohu obrazovky a otevře se menu 

 

Vybereme „Přidat IC kartu 

    

 



 
                       

 

A otevře se následující obrazovka.  

Vybereme typ přístupu : Trvalý pro neomezenou dobu používání 

Nebo Načasovaný pro časově omezené používání. V takovém 

případě aplikace vyzve k definování data a času začátku a konce 

platnosti formou výběru z kalendáře 

Poté klikneme na nápis “Zadejte název“ a vložte jméno čipu. 

Poté klikněte na OK. Zámek pípne a poté přiložte kartu ke čtečce 

zámku v plastovém krytu v horní části. 

 

Karta se zapíše do paměti zámku a aplikace. Na 

telefonu se objeví. 

Karta( čip) je možné používat k odemčení zámku. 

 

Při zakládání více čipů opakujte popsanou akci tolikrát, kolik 

čipů je potřeba v zámku povolit.  

 

Čipy si označte pro případ jejich rušení. 

 

 

 

Přístupové kódy 
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku! 

Zámek je také možné odemykat vložením platného přístupového kódu. Výhodou tohoto způsobu 

odemykání je skutečnost, že přístupový kód je možné případnému uživateli odeslat formou SMS, nebo e-

mailu. 

V aplikaci TTlock klikneme na ikonu  



 
                       

Otevře se obrazovka 

a program nabídne možnost vygenerovat kód s neomezenou 

platností, s časově omezenou platností a nebo s jednorázovou 

platností. 

Při časově vymezené platnosti nabídne program volbu začátku a 

konce platnosti výběrem z kalendáře. V ostatních případech nikoli. 

Přístupovému kódu je nutné přidělit jméno pro potřeby 

následného rušení případně pro evidenci průchodů. 

Po vyplnění jména klikneme na ikonu „Vgenerovat přístupový 

kód“ a program kód 

vygeneruje a zobrazí.  

Nyní je možné kód sdělit, nebo poslat formou SMS uživateli. 

V takovém případě klikneme na ikonu „Sdílet“. Rozvine se okno 

pro výběr způsobu odeslání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je možné vybrat SMS, email, případně další veřejné komunikační 

možnosti. Pokud se zvolí SMS otevře program standardní okno pro 

deslání SMS s možností fyzického vložení požadovaného 

telefonního čísla, nebo možnost vybrat adresáta z adresáře 

v telefonu.  

 

 

5 Rušení klíčů 
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku ! 



 
                       

Platné klíče je možné ze zámku zrušit.  

Rušení čipů 
Čipy zrušíme kliknutím na ikonu  a otevře se obrazovka 

Klikneme na tři tečky v prvém horním rohu obrazovky a otevře se 

menu 

 

Vybereme „Smazat IC karty a otevře se obrazovka se seznamem 

platných čipů.   

Klikneme na ten čip, který 

chceme ze zámku odstranit  a 

rozvine se obrazovka s jeho 

paramnetry. 

Kliknutím na ikonu Odstranit, 

tento čip smažeme.  

Program oznámí úspěšnost operace. 

 

 

 

Rušení přístupového kódu 
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku ! 

Pokud chceme zrušit platný přístupový kód klikneme na ikonu a rozvine se seznam platných 

přístupových kódů     

Vvybereme ten, který 

chceme zrušit a 

klikneme na něj myší.  

 

Rozvine se tabulka parametrů tohoto kódu. Kliknutím na položku 

„Odstranit“ tento kód odstraníme. 

 

Program příslušný kód smaže a oznámí úspěšnost operace. 



 
                       

6 Záznamy  
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku ! 

Kliknutím na ikonu  je možné prohlížet historii 

používání zámku. Rozvine se obrazovka s  

 

výpisem jednotlivých prováděných operací se zámkem seřazených 

podle data a času. 

 

7 Nastavení 
Operace prováděná pouze v blízkosti zámku ! 

Tato položka dovoluje nastavovat některé parametry zámku.  

Kliknutím na ikonu se rozvine menu pro nastavení  

 

těchto parametrů. Jejich 

význam je z menu 

srozumitelný.  

 


