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1

V App Store nebo Google Play vyhle-
dejte aplikaci „Janus Lock“. Stáhněte 
si aplikaci. Otevřete si aplikaci „Janus 
Lock“. V pravém dolním rohu klikněte 
na „Register“ pro vytvoření Vašeho 
účtu.

2

Pro registraci použijte:
Váš existující mail – (nejlépe přístupný 
i z telefonu) 
Vyplněním Vašeho mailu 
v „Email address“.

3

Vyplňte následující:
- do pole „Email address“ – zadejte 
Váš mail
- do pole „First name“ – zadejte 
 křestní jméno
- do pole „Last name“ – zadejte 
 přijimení
Poté klikněte na „Next“ v pravém 
dolním rohu.

4

Vytvořte si heslo, které bude chránit 
Váš účet.
- do pole „Create a password“ – 
zadejte heslo (min. 6 znaků)
- do pole „Retype password“ – 
zadejte stejné heslo, jako jste zadávali 
v poli výše, tím heslo ověříte
Poté klikněte na „Register“ v pravém 
dolním rohu.

5

Účet byl vytvořen, pro jeho aktivaci je 
potřeba potvrdit příchozí aktivační e-
mail, který Vám přijde během několika 
minut do Vašeho e-mailu – potvrdíte 
kliknutím na odkaz.
Poté klikněte na „Next“ v pravém 
dolním rohu.

6

Pokud máte účet u Google, Facebook 
nebo WeChat, nemusíte provádět 
registraci, ale stačí kliknout na Vámi 
vybraný účet a povolit aplikaci přístup 
k údajům.
Pokud jste zvolili registraci pomocí 
emailu, klikněte na „Email address“.
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7

Přihlášení
- do pole „Email address“ – zadejte 
e-mail adresu
- do pole „Password“ – zadejte 
heslo
Poté klikněte na „Login“ v pravém 
dolním rohu.

8

V tomto poli „Hello“ si můžete zvolit 
ochranu aplikace pomocí:
- 4 místného kódu 
 „Password Protect“ nebo
- otisku Vašeho prstu, nebo rozpo-
znání obličeje „Touch ID/Face ID“
Pokud nechcete žádné zabezpečení 
aplikace, klikněte na „Edit later“.

9

Před přidáním kliky je zapotřebí mít 
zapnuté Bluetooth a GPS (polohové 
služby). Nyní je možné přidat kliku do 
aplikace, pokud jde o nového uživatele. 
- klikněte na „Pair a new lock“

10

V případě, že jste neodstranili krytku 
(chránící baterie před vybitím), která 
se nachází uvnitř kliky s čísly viz návod 
na montáž kliky, odtraňte ji pomocí 
imbusu.
- stiskněte jedno z tlačítek 1-4 na 
vnější klice pro aplikaci
- potvrďte kliknutím na „OK“

11

Klika je aktivní. Zobrazí se Vám nale-
zená klika.
- klikněte na „Pair“ pro spárování
První uživatel, který spáruje kliku 
s účtem bude jediný admin. zařízení.

12

Zadejte název kliky (např. sklad).
Poté klikněte na „Continue“ v pravém 
dolním rohu.
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13

Vyberte ikonu pro Vaši kliku a klikněte 
na „Continue“.

14

Klika je spárována. 
Poté klikněte na „Done“ v pravém dolním 
rohu.

15

Nacházíte se v základním menu, kde 
se Vám zobrazí všechny Vaše spárova-
né kliky (jste administrátorem) a stav 
baterie.
- kliknutím na tlačítko „+“ přidáte 
další kliku(y)
- kliknutím na „ “se dostanete do 
nastavení
- klikněte na Vámi spárovanou kliku, 
v tomto případě na „Richter palác“

16

Nyní jste v základním nastavení kliky.
Pro odemknutí telefonem, klikněte na 
visací zámek v modrém kruhu s textem 
„Unlock Now“.
Zároveň vidíte stav baterie.

17

Aktualizaci historie v telefonu provedete ode-
mknutím telefonu „Unlock Now“.
- pro zobrazení historie klikněte na modrou 
šipku v řádku „Unlock History“. 
- pro přepnutí kliky do stavu „použít jako 
normální kliku“ klikněte na bílé kolečko v 
řádku „Use as a normal handle“. Klika bude 
z venkovní strany vždy aktivní i bez zadání 
PIN kódu a nebude potřeba odemknout ani 
telefonem. 
- pro vytvoření PIN kódu nebo udělení 
přístupu dalšímu uživateli (telefonu) klikněte na 
tlačítko „Add“ v řádku Access Right.

18

Před tímto krokem je nutné, aby uživa-
tel, kterému budete udělovat oprávně-
ní, měl staženou aplikaci „Janus Lock“ 
a zaregistrovaný účet
- „Invite by Email or Account no“ 
udělujete přístup dalšímu uživateli 
(telefonu) zadáním emailu, klikněte na 
– „Invite“
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19

Do pole „Email/Account number“ zadejte 
email uživatele, kterému chcete poslat 
oprávnění (uživatel, kterému posíláte 
oprávnění, musí mít staženou aplikaci 
Janus Lock a provedenou registraci).
Poté pro potvrzení klikněte na „Continue“.

20

Pro zadání časového intervalu, klik-
něte na bílé kolečko - „Limited time 
access“.
Pro zadání dnů v týdnu, klikněte na bílé 
kolečko - „Limited day access“.
Pro datumové omezení, klikněte na 
bílé kolečko – „Limited date access“.
Pro jednorázový vstup, klikněte na bílé 
kolečko – „Single time access“.

21

„Limited time access“ – jednoduchým 
posunutím nastavíte čas od kdy do kdy.
„Limited day access“ – kliknutím na 
jednotlivé dny omezíte přístup jen pro určité 
dny. „Limited date access“ – vyberte 
datum začátku období a konec období po 
které bude mít uživatel přístup.
„Single time access“ – kliknutím na bílé 
kolečko v řádku, nastavíte pouze jednorá-
zový vstup. Poté pro potvrzení klikněte na 
„Continue“.

22

Práva uživatele - shrnutí.
Email uživatele.
Jaké dny má povolený přístup.
Čas od kdy do kdy má povolený pří-
stup. Období, po které bude povolený 
přístup.
Poté pro potvrzení klikněte na „Done“.
!!! Po vytvoření každého oprávnění/
PIN kódu musí administrátor kliky 
odemknout kliku pomocí telefonu, čímž 
aktivuje vytvořené oprávnění!!!

23

Práva uživatele vidíte v základní nabídce 
aplikace.
Kliknutím na daného uživatele, můžete 
měnit jednotlivá nastavení nebo úplně 
oprávnění odstranit.
- pro vytvoření dalšího oprávnění klikněte 
na „Add“

24

„Create Passcode“  - v tomto poli si 
vytvoříte PIN kód.
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25

Zde nastavujete případná časová ome-
zení práv uživatele.
Postup je stejný, jako u předchozího 
nastavení.

26

Zadejte číselný PIN kód o délce mini-
málně 4 znaků, maximálně 10 znaků.
Množství PIN kódů není omezeno.
POZOR: V případě, když zvolíte kód, 
který má sekvenci 4 znaků stejnou 
(např. 3112342 = 211235), jako některý 
z již existujících kódů, objeví se chybo-
vé hlášení a musíte zvolit jiný kód.

27

Shrnutí uděleného oprávnění.
- PIN kód 1234
- přístup omezen jen na sobotu 
 a neděli
- od 9hod. – 18hod.
Kliknutím na „Done“ potvrdíte.

28

Ve vyznačeném poli vidíte vytvořené 
PIN kódy, které opět můžete kliknutím 
do vyznačeného pole upravit nebo 
odstranit - po rozkliknutí, klikněte na 
„Remove“.
!!!Po vytvoření každého oprávnění/PIN 
kódu musí administrátor kliky, odemk-
nout kliku pomocí telefonu!!!

30

„Generate 1-day Passcode“ – klik-
nutím na vyznačené pole, vytvoříte 
vygenerování jednodenního kódu
Kód můžete sdělit nebo zaslat uživateli. 
Kód je platný po celý den.
Kliknutím na „Done“ potvrdíte.

29

Pro vytvoření dalšího oprávnění klikně-
te na tlačítko „Add“ v řádku 
„Access Right“.
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31

- vyberte měsíc - January–December
- vyberte den - 1–31
- vyberte rok - např. 2019
Poté potvrďte kliknutím na „Continue“.

32

Ve vyznačeném poli vidíte náhodně 
vygenerovaný PIN kód.
„Copy“ - kliknutím zkopírujete vyge-
nerovaný PIN kód do paměti telefonu a 
pošlete uživateli, který má mít v daném 
dni udělen přístup.
Kliknutím na „Done“ potvrdíte.

33

„Unpair“ - klikněte ve vyznačeném 
poli, pro odstranění kliky z Vašeho 
účtu.
Telefon s Bluetooth musí být v blízkosti 
kliky.

34

„Confirm“ - potvrdíte odstranění kliky.

35

Klika odstraněna z vašeho účtu.
Klikněte na „Done“.
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36

Nemáte aktivovaný účet.
Aktivaci provedete kliknutím na odkaz 
v registračním mailu.

37

Problém s párováním kliky.
Stiskněte „OK“, zmáčkněte jedno z 
tlačítek 1-4 na vnější klice a klikněte na 
„Pair“ dokud tlačítka svítí zeleně.

38

Nově vytvořený PIN kód není aktivova-
ný. 
Aktivaci provede administrátor kliky, 
odemknutím pomocí aplikace Janus 
Lock.
Telefon s Bluetooth musí být v blízkosti 
kliky.

41

Pro načtení historie, musí být v dosahu 
kliky/Bluetooth a mít přístup k internetu/
Wi-fi.

39

Status „Ready to use“ znamená, že 
jsou oprávnění aktivována a fungují.
Status „Pending to activate“ zname-
ná, že oprávnění nejsou aktivována.
Aktivaci musí provést administrátor kli-
ky odemknutím přes aplikaci stisknutím 
„Unlock Now“, telefon s Bluetooth 
musí být v blízkosti kliky.

40

Pokud bude průsvitný visací zámek 
a kruh viz. červená šipka, nebudete 
moc odemknout telefonem.
Používáte kliku ve stavu „trvale ode-
mknuto – Use as a normal handle“ 
a tím pádem je pořád aktivní (nepo-
třebujete k odemknutí telefon ani PIN 
kód). Nebo nemáte oprávnění v tuto 
chvíli odemknout.
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42

Máte vypnuté Bluetooth.
Zapněte Bluetooth.

43

Nejste v blízkosti kliky (Bluetooth).

44

Upozornění
Po výměně baterií je nutná aktivace 
kliky administrátorem, stisknutím/
odemknutím „Unlock Now“ v aplikaci 
Janus Lock.

CZ – Aktuální uživatelský manuál naleznete na webu: w
w
w
.r
ic
ht
er
cz

ec
h.
cz

/n
av

od
y
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