
Skladba řešení:

• dveřní kování

• mobilní aplikace 

• instalační materiál v balení

Elektromechanické dveřní kování pro ovládání 
smartphonem.

Možnost ovládání kódem – malá číselná 
klávesnice integrovaná přímo do kliky.

Snadná instalace.

Chytrá klika H02 z naší ekonomické řady STAR představuje skvělý způsob, jak jednoduše 

odemykat smartphonem. Jde o rozetové kování, které jednoduše nahradí stávající dveřní 

kování. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play i Apple Store a díky ní si můžete 

nasdílet přístup s dalšími uživateli. Chytrá klika má také přímo v madle integrovanou 

malou číselnou klávesnici, takže odemykat můžete i bez telefonu, pouze zadáním kódu. 

Chytrá klika H02 je velice snadná na montáž a pohodlná na používání.

Chytrá klika H02

Detailní popis řešení:

• Elektromechanické rozetové kování pro odemykání smartphonem (prostřednictvím 

Bluetooth Low Energy 4.0) nebo kódem

• Mobilní aplikace pro snadné ovládání přístupu zdarma – možnost sdílení přístupu 

a změn přístupových práv prostřednictvím aplikace, zobrazení historie

• Jednoduchá výměna místo stávajícího kování bez zásahu do dveří

• Pravolevé kování (možnost montáže na pravé i levé dveře)

• Povrchová úprava: matný nikl

• Napájení: 2 lithiové baterie CR 2, velmi nízká spotřeba energie

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

• Vhodné pro dveře šířky: 38-58 mm

• Hmotnost: 880 g

Technické parametry systému:
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A) Požadavky na 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 38 mm
• Zkontrolujte tloušťku dveří

• Pro dveře tloušťky 38 mm až 48 mm použijte propojovací šrouby M4x55
• Pro dveře tloušťky 48 mm až 58 mm použijte propojovací šrouby M4x65

• Instalujte kování dle nákresu v přiloženém návodu
• Kliku s kódovacími knoflíky instalujte vždy na venkovní straně dveří
• Instalaci provádějte při otevřených dveřích

B) Obsah balení:
• Chytrá klika:       1 sada
• Krycí rozety:      2 ks
• CR 2 Lithium baterie:     2 ks
• Samořezné vruty:   10 ks
• Propojovací šrouby M4x55:    2 ks
• Propojovací šrouby M4x65:    2 ks
• Montážní klíč:      1 ks

C) Provozní informace:
• 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 používejte baterie typ CR 2. Nepoužívat baterie s jinou specifikací!
• Dbejte pozornost na správnou polaritu baterii při výměně
• Po výměně baterií v chytré klice je vyžadováno administrátorem odemknout kliku 

jednou kvůli autorizačním informacím v kování, jinak uživatelské smartphony nebo 
PIN kódy nemusí správně fungovat


