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1

V App Store/Google Play si stáhněte 
aplikaci „Janus Lock“. Po instalaci se 
Vám objeví tato obrazovka, na které 
pokračujte Vaší registrací přes e-mail. 
Klikněte v pravém dolním rohu na 
„Registrace“.

2

Pokud již máte účet u Googlu, 
Facebooku, WeChatu nebo u Applu, 
můžete si vybrat odpovídající 
registraci přes Váš, již založený, účet.

3

Zvolili jste registraci „pomocí e-mailu“ 
(poslední volba), zadejte tedy 
Váš e-mail, Jméno a Příjmení, klikněte 
na „Další“.

4

Nyní si nastavte heslo k Vašemu účtu 
a klikněte na „Registrace“.  
Heslo musí mít alespoň 6 znaků.

5

Nyní máte vytvořen účet. Na Vámi 
zadaný e-mail dojde aktivační email, 
ve kterém musíte potvrdit aktivaci 
Vašeho účtu.

6

Zde je náhled e-mailu pro aktivaci 
Vašeho účtu, klikněte na link 
„click here“ a tím dokončíte aktivaci 
Vašeho účtu v aplikaci Janus Lock.
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7

V této fázi si ještě můžete zabezpečit 
přístup k programu v telefonu. Buď 
nastavením PIN kódu, nebo otiskem 
Vašeho prstu, nebo rozpoznáním 
obličeje. Pokud si nechcete nastavit 
žádné zabezpečení aplikace Janus 
Lock, klikněte na „Později“.

8

Nyní již můžete párovat kliku 
s aplikací Janus Lock kliknutím 
na „Párovat Smart kliku“.

9

Musíte mít zapnutou volbu Bluetooth 
v telefonu.

10

Nebo si zapnutí Bluetooth vyžádá 
samotná aplikace Janus Lock.

11

Nyní si vyberte ze seznamu kliku, 
kterou chcete párovat a klikněte 
na „Přidat“. Pro párování stiskněte 
na Vaší klice libovolné tlačítko.

12

Nyní probíhá párování Vaší kliky 
s aplikací Janus Lock.
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13

Pokud se párování nezdaří, musíte 
postup opakovat.

14

Možná, že nemáte zapnuté Bluetooth 
v telefonu.

15

Nyní si pojmenujte Vaši kliku, klikněte 
na „Další“.

16

Jako příklad je zadán název kliky 
„H03 panel“, klikněte na „Další“.

17

Vyberte si jeden z nabízených 
obrázků k Vaší klice, klikněte 
na „Další“.

18

Nyní máte Vaší kliku spárovanou 
s telefonem. Vy jste administrátor, 
který uděluje veškerá oprávnění, 
má přehled o historii, kdo a kdy kliku 
použil a to až 180 dní zpětně. Klikněte 
na „Hotovo“.
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19

Na této obrazovce vidíte seznam 
všech spárovaných klik k Vašemu 
účtu. Vyberte si tedy kliku, kterou 
chcete konfigurovat, nebo používat.

20

Pro příklad je vybraná klika „H03 
panel“. Kliknutím na „Odemkni“ kliku 
odemknete.

21

Po odemknutí kliky se Vám ještě 
v aplikaci objeví informace 
o odemčení.

22

Pod názvem kliky je volba „Historie 
vstupů“, kde máte přehled o historii, 
kdo a kdy kliku použil a to až 180 dní 
zpětně.

23

Další vlastností kliky je možnost jejího 
nastavení do „režimu běžné kliky“. To 
znamená, že v tomto režimu neplatí 
žádná nastavená pravidla pro kliku. 
Klika je v tomto nastavení z venkovní 
strany vždy aktivní (i bez zadání PIN 
kódu, otisku prstu, nebo odemknutím 
telefonem). Klikněte na přepínač vedle 
volby „Režim běžné kliky“. 

24

Kliknutím na přepínač vedle volby 
„Režim běžné kliky“ vypnete 
nastavení „režimu běžné kliky“. 
Tím opět zapnete všechna nastavená 
pravidla.
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25

Jestliže máme kliku v „režimu běžné 
kliky“, nelze klika odemknout 
telefonem kliknutím na „Odemkni“.

26

Zde vidíte všechny čtyři varianty 
pravidel, které můžete Vaší klice 
nastavit. První varianta je „zasláním 
přístupu na registrovaný účet“. 
Klikněte na „Odeslat“.

27

Zde vyplníte e-mail uživatele, kterému 
chcete udělit oprávnění. Je nutné, aby 
uživatel, kterému udělujete oprávnění, 
měl nainstalovanou aplikaci Janus 
Lock ve svém telefonu a byl v aplikaci 
Janus Lock zaregistrován jako 
uživatel. Klikněte na „Další“.

28

Jako příklad je zadaný e-mail 
„elektro@richterczech.cz“, klikněte 
na „Další“.

30

Můžete si též nastavit jednorázový 
vstup, klikněte na „Další“

29

V tomto kroku definujete jednotlivá 
pravidla. Jestliže nechcete nastavit 
omezující pravidla, klikněte 
na „Neomezeně“.
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31

Jako příklad je nastavena platnost 
vstupního kódu od 9:00 do 18:00, 
pracovní dny (PO-PÁ) v rozmezí mezi 
16. srpnem 2020 až 16. zářím 2020. 
Jestliže je nastavené pravidlo 
v pořádku, klikněte na „Další“. 

32

Na této obrazovce vidíte souhrn 
zadaného pravidla, pokud je pravidlo 
v pořádku, klikněte na „Hotovo“. 
Jestliže potřebujete pravidlo upravit, 
klikněte přímo na pravidlo a tím se 
dostanete do editace pravidla.

33

Když si nastavíte více pravidel, je 
nutné pro jejich aktivaci kliku 
odemknout administrátorem. V té 
chvíli se automaticky nahrají všechna 
vygenerovaná pravidla z aplikace 
do kliky. V našem případě pravidlo 
s číselným kódem 7777 čeká na akti-
vaci, které nahrajete z aplikace 
do kliky odemknutím kliky 
administrátorem.

34

Jestliže vyměníte baterie, nebo 
nastavíte nějaká nová pravidla 
v aplikaci, je nutné pro jejich aktivaci 
Vaši kliku odemknout 
administrátorem. V té chvíli se 
automaticky nahrají všechna 
vygenerovaná pravidla do Vaší kliky 
a jsou aktivní.

36

Druhá varianta nastavení nového 
pravidla je „vytvořením vstupního 
kódu“, klikněte na „Generovat“.

35

Zde již vidíme všechna nastavená 
pravidla k Vaší klice.
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37

Nyní si nadefinujte jednotlivá pravidla. 
Jestliže nechcete nastavit omezující 
pravidla, klikněte na „Neomezeně“.

38

Jako příklad je nastaveno pravidlo pro 
vstup v rozmezí času 6:40 - 16:20, 
dny PO, ST, PÁ. Jestliže je pravidlo 
v pořádku, klikněte na „Další“.

39

Nyní si nastavte PIN kód o délce 
minimálně 4 čísel, maximálně 10 
čísel. Množství PIN kódu je 
neomezené. POZOR: V případě, když 
zvolíte kód, který má pořadí čísel 
stejné, jako některý z již vygenerova-
ných kódů, (např. 3112342 = 211235) 
objeví se chybová hláška a musíte 
zvolit jiný kód. 
Klikněte na „Generovat kód“.

40

Nyní byl vygenerován kód dle Vašeho 
nastavení, pokud je pravidlo 
v pořádku, klikněte na „Hotovo“. 
Jestliže potřebujete pravidlo upravit, 
klikněte přímo na pravidlo a tím se 
dostanete do editace pravidla.

42

Třetí varianta nastavení nového 
pravidla je nastavení „1-denní“ 
jednodenního kódu, klikněte 
na „Zvolit den“.

41

Zde již vidíme všechna nastavená 
pravidla k Vaší klice.

Instalace aplikace Janus Lock

Smart Handle H.03



8

43

Jako příklad je nastaven datum 
na 1. leden 2021. Klikněte na „Další“.

44

Nyní byl vygenerován kód dle Vašeho 
nastavení. Klikněte buď na volbu 
„Kopíruj“, kde si zkopírujete tento 
kód, nebo klikněte na „Hotovo“. Tento 
jednodenní kód není vidět v přehledu 
pravidel, proto si jej zapište.

45

Čtvrtá varianta je „Uložit nový otisk 
prstu“. Klikněte na „Generovat“.

46

Telefon se pomocí Bluetooth připojuje 
k Vaší klice.

48

Jestliže se Vám objeví tato hláška, 
musíte snímání otisku prstu opakovat 
kliknutím na „Zkusit znovu“.

47

V tomto kroku přiložte požadovaný 
prst na snímač otisku prstu. 
Po správném načtení otisku prstu se 
rozsvítí číslo 1.
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49

V tomto kroku přiložte podruhé 
požadovaný prst na snímač otisku 
prstu. Po správném načtení otisku 
prstu se rozsvítí číslo 2.

50

Po třetím přiložení prstu se Váš otisk 
uloží. Kliknutím na „Další“ přejdete 
do nastavení pravidel pro otisk prstu.

51

V tomto kroku definujete jednotlivá 
pravidla. Jestliže nechcete nastavit 
omezující pravidla, klikněte na 
„Neomezeně“.

52

Jako příklad je nastaveno pravidlo pro 
vstup 9:00 - 18:00, ve dnech PO, ÚT, 
ČT, PÁ. Klikněte na „Další“.

54

Zde máme přehled nastavených 
práv k danému otisku prstu (v našem 
případě jsme dali otisku jméno Martin) 
Pokud je pravidlo v pořádku, klikněte 
na „Hotovo“. Jestliže potřebujete 
pravidlo upravit, klikněte přímo na 
pravidlo a tím se dostanete do editace 
pravidla.

53

Nyní si uložíme název otisku prstu 
(nejčastěji jméno uživatele), klikněte 
na „Další“.
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55

Vlevo nahoře máme ikonu 
pro nastavení programu.

56

Na této obrazovce máme informace 
o Vašem založeném účtu. Můžete si 
zde ještě zabezpečit aplikaci pomocí 
PIN kódu, otiskem prstu, 
nebo rozpoznáním tváře. 
Je zde i možnost si aplikaci přepnout 
do jiného jazyka.

57

Pro odstranění kliky z Vašeho účtu 
klikněte na „Ukončit párování“. Volbu 
„Ukončit párování“ použijete 
v případě, že chcete Vaši spárovanou 
kliku odebrat z Vašeho účtu v aplikaci 
Janus Lock (např. před odesláním 
kliky jinému uživateli, zasláním 
na reklamaci apod.).

58

Jestliže opravdu chcete ukončit 
párování s klikou (zobrazí se Vám 
obrázek a název kliky), klikněte na 
„Potvrdit“.
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59

Nyní máte kliku odebranou z Vašeho 
účtu. Můžete jí párovat s jiným účtem 
v aplikace Janus Lock.
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