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Vitajte!
Tento návod vám predstaví a naučí fungovať s vašou zámkou 
igloohome Keybox 2. Medzitým by ste mali sledovať igloohome 
na Facebooku a Youtube!

Lajknite nás na Facebooku Navštívte náš Youtube

Keďže naša aplikácia igloohome je často aktualizovaná, môže dochádzať k zmenám v 
tomto návode. Najnovšiu verziu návodu na obsluhu nájdete na našej webovej stránke 

igloohome.co/support.
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Obsah balenia

Montážne skrutky x 4 Hmoždinky x 4
Náhradné skrutky 

krytu batérií  x 4

Štíhly oblúk

Keybox 2

Dažďový kryt

Gumové podložky x6Montážne tesniace krúžky x4 Skrutkovač
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Technické údaje
Model    igloohome Smart Keybox 2
Rozmery oblúka   46 mm šírka x 36 mm výška
Rozmery štíhleho oblúka  40 mm šírka x 63 mm výška
Vnútorný skladovací priestor 108 mm x 75 mm x 16 mm
Materiál    Zinková zliatina, ABS, kalená oceľ
Čistá hmotnosť   1 kg
Prúdová hodnota   ~20 uA
(pohotovostný režim)  
Prúdová hodnota (aktívny)  ~20 mA
Batérie    4 x alkalické batérie typu AAA*
Výdrž batérie   Až 9 mesiacov
Mechanizmus odomknutia  Bluetooth, PIN kód

Predná strana

36 mm

Predná strana (otvorená)

Skladovacia hĺbka: 16 mm

108 mm
75

 m
m

16
6 

m
m

* NEPOUŽÍVAJTE: Heavy Duty, Eveready, GP alebo dobíjateľné batérie. Odporúčané sú alkalické batérie 
značky Duracell a Energizer. Pamätajte na to, že používanie lepších batérií zlepšuje výkon a životnosť zámky.

46
 m

m

114 mm

Hrúbka: 38 mm
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Funkcie

Odomknutie prostredníctvom PIN/Bluetooth

Hlavný PIN kód

Zámka igloohome Smart Keybox 2 sa 
odomkne pomocou stáleho hlavného 
PIN kódu.

Bluetooth hosťovský kľúč

Mobilná aplikácia igloohome dokáže 
vygenerovať a zdieľať Bluetooth kľúče (sú 
založené na báze dĺžky trvania) s hosťami 
na odomknutie zámky Smart Keybox 2.

Používateľský PIN kód

Mobilná aplikácia igloohome môže 
vygenerovať 3 typy používateľských 
PIN kódov (jednorazový, trvalý alebo 
založený na dĺžke trvania).

Cloudové zálohovanie hlavného 
prístupu

Hlavný prístup je viazaný na používateľský 
účet namiesto telefónu. Všetky telefóny 
prihlásené do používateľského účtu budú 
mať úplnú kontrolu na zámkou.

Poznámka: K rovnakému účtu sa môže 
prihlásiť viacero telefónov. Ak chcete 
poskytnúť administrátorovi kontrolu nad 
druhou stranou, môžete s nimi zdieľať svoje 
prihlasovacie údaje.

Bluetooth hlavný kľúč

Zámka igloohome Smart Keybox 2 
sa odomkne pomocou Bluetooth 
prostredníctvom aplikácie.

Batéria

Výdrž batérie

Zámka Keybox 2 môže vydržať až 9 
mesiacov so 4 x alkalickými batériami 
typu AAA.

Indikátor vybitých batérií

Ak je úroveň batérií nízka, LED indikátor sa 
rozsvieti červenou farbou. Úroveň nabitia 
batérií je možné taktiež monitorovať v 
aplikácii a je aktualizovaná v priebehu 
Bluetooth odomknutia.

Núdzové naštartovanie

Ak je batéria vybitá, môžete použiť 
externú 9 V batériu na zaistenie 
núdzového napájania. Dva kontaktné 
body batérie musia byť zarovnané s 
dvomi kontaktnými bodmi na zámke 
Keybox, ako je znázornené na strane 17.
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Funkcie

Bezpečnosť

Bezpečnostný alarm

Ak nie je zámka Keybox správne 
zatvorená, rozoznie sa akustický signál 
na indikáciu, že zámka nie je zaistená.

Fiktívny PIN kód

Celkovo 16 fiktívnych číslic, v vrátane 
PIN kódu je možné zadať na zabránenie 
odhalenia PIN kódu.

Automatické opätovné zamknutie

Ak je zámka Keybox odomknutá, ale 
zostane neotvorená v priebehu 60 
sekúnd, automaticky sa opätovne 
zamkne.

Spôsob správania sa zámky

Klávesnica bliká

Nereaguje 5 minút

Režim bezpečnostného uzamknutia

Aktivované

Deaktivované

Správanie

Dĺžka trvania

5 po sebe idúcich neplatných PIN kódov

Počkajte 5 minút
alebo

Bluetooth odomknutie
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Sprievodca rýchlym štartom

Odskrutkujte 4 skrutky a zložte kryt 
batérií

Zaistite kryt batérií pevne pomocou 4 skrutiek

Vložte batérie typu AAA

Kryt batérií
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Použitie aplikácie

Skúška výrobného PIN kódu na odomknutie
Vo výrobnom režime (pred spárovaním), je PIN kód na odomknutie 1 2 3 4 

Zaregistrovanie ako používateľskej zámky
a) Stiahnite si aplikáciu igloohome z App store/Play store.

b) Vytvorte si účet a prihláste sa.

Spárovanie
a) Zvoľte možnosť [Add new igloohome lock] (Pridať novú 

zámku igloohome)

Poznámka: 
V prípade existujúcich používateľov s inými spárovanými 
zámkami, prejdite k časti [Configuration] (Konfigurácia), zvoľte 
[Manage Locks] (Správa zámok) a pokračujte ikonou [Add] 
(Pridať).

a) Zvoľte možnosť [igloohome Keybox 2]

b) Položte dlaň na klávesnicu, čím aktivujete zariadenie

c) Stlačte tlačidlo [Next] (Ďalej) a zvoľte zámku, s ktorou sa 
chcete spárovať

Nastavenie hlavného PIN kódu
Skôr ako začnete, zapnite svoju funkciu Bluetooth a uistite sa, či sa nachádzate v dosahu 
Bluetooth zámky.

Prejdite k [Access] (Prístup) a upravte si svoj [Master PIN] (Hlavný PIN kód) jeho úpravou.
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Odomknutie

a Bluetooth odomknutie

1. Otvorte svoju aplikáciu igloohome
2. Poklepte na tlačidlo „Bluetooth odomknutia“
3. Počkajte na dlhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekúnd
4. Ak chcete otvoriť zámku, potiahnite západky na bočnej strane (pozrite si obrázok nižšie)

b PIN kód

1. Položte svoju dlaň na klávesnicu, čím prebudíte zariadenie
2. Zadajte platný PIN kód (či už s alebo bez fiktívneho PIN kódu) a stlačte „Ikonu 

odomknutia“
3. Počkajte na dlhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekúnd a kým zhasne LED indikátor
4. Ak chcete otvoriť zámku, potiahnite západky na bočnej strane (pozrite si obrázok nižšie)
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Zamknutie

1. Jednoducho pevne zatvorte zámku keybox
2. Počkajte na dlhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekúnd
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Inštalácia zámky

a Zaistite zámku Keybox na rukoväti alebo kľučke

1. Odomknite zámku keybox
2. Zatlačte uvoľňovací prvok oblúka doprava
3. Vytiahnite oblúk zámky
4. Zaistite ho na rukoväti alebo na kľučke
5. Vložte oblúk späť na svoje miesto
6. Vložte do otvorov gumové podložky

Uvoľňovací 
prvok oblúka

Pre kľučky na dverách Pre rukoväti na dverách, 
použite štíhly oblúk
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b Montáž na povrch

1. Odomknite zámku keybox
2. Vyvŕtajte otvory v stene
3. Zatlčte hmoždinky do otvorov
4. Pripevnite zámku Keybox 2 na stenu pomocou 

montážnych tesniacich krúžkov a 4 skrutiek

Montážne tesniace krúžky
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Spravovanie prístupu v aplikácii

Vytvorenie PIN kódov
PIN kódy je možné vygenerovať v aplikácii v časti [Access] (Prístup), potvrďte [New Key] (Nový 
kľúč) a zvoľte buď jednorazový PIN kód, trvalý PIN kód alebo čas platnosti PIN kódu.

PIN kódy vypršia vtedy, ak ich nepoužijete v priebehu obdobia aktivácie. Pozrite si tabuľku nižšie.

Typ PIN kódu Použite PIN kód v rozsahu*

Jednorazový PIN kód 6 hodín od vytvorenia

Trvalý PIN kód 24 hodín od vytvorenia

Doba platnosti PIN kódu 24 hodín od času spustenia

Bluetooth hosťovský kľúč
Bluetooth hosťovský kľúč je možné zdieľať s ostatnými používateľmi pre mobilný prístup. 
Umožňuje vašim hosťom odomknúť igloohome inteligentnú zámku prostredníctvom Bluetooth.

Existujú tri kroky na použitie zdieľaného Bluetooth kľúča

1. V časti [Access] (Prístup), vytvorte položku [New Key] (Nový kľúč) a zvoľte [Bluetooth Key] 
(Bluetooth kľúč) v časti [Access Type] (Typ prístupu). Pokračujte zdieľanie kľúča po jeho 
vytvorení.

2. Hosť prijme Bluetooth kľúč jedným z týchto spôsobov:
•	 Kliknutím	na	zadanú	URL	adresu	a	postupovaním	podľa	pokynov.
•	 Zosnímaním	QR	kódu	v	časti	[Visits] (Návštevy).

3. Hosť bude môcť teraz používať Bluetooth kľúč v časti [Visits] (Návštevy) vždy, keď sa bude 
nachádzať v dosahu zámky.

Poznámky:
•	 Vlastník	si	bude	môcť	zrušiť	Bluetooth	kľúč	v	aplikácii.
•	 Bluetooth	kľúč	bude	musieť	byť	prijatý	v	priebehu	1	hodiny	vytvorenia	pred	vypršaním	jeho	

platnosti.

Vynulovanie PIN kódov
Uistite sa, či je zapnutá funkcia Bluetooth a či sa nachádzate v Bluetooth dosahu zámky.

Prejdite do hlavného menu > Zvoľte názov zámky > [Settings] (Nastavenia) > Vynulujte PIN kódy

Zámka vynuluje všetky kódy, okrem hlavného PIN kódu a všetky predtým vygenerované PIN 
kódy viac nebudú platné.
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Skúšobné použitie zámky

Úprava PIN kódov
Keď je vygenerovaný PIN kód, musí používateľ zadať vygenerovaný kód na klávesnici zámky, po 
ktorom nasleduje stlačenie tlačidla  a aktivovať tak kód pred pokračovaním. Ak chcete zmeniť 
PIN kód, zadajte:

Stlačte tlačidlo  na 2 sekundy > Zadajte 1 0 a poklepte na  > Aktuálny PIN a poklepte na  
> Nový 4 - 9 miestny PIN kód a poklepte na  > Nový 4 - 9 miestny PIN kód a poklepte na 

Aktuálny PIN kód 1234 5678

Nový PIN kód 010101

Na klávesnici Stlačte tlačidlo  na 2 sekundy > Zadajte 1 0  > 1234 5678  > 
010101  > 010101 

Poznámky:
•	 Úpravu	kódov	je	taktiež	možné	vykonať	pomocou	aplikácie
•	 PIN	kódy	musia	byť	použité	jedenkrát	predtým,	ako	ich	budete	môcť	upraviť.

Funkcia 9 V spustenia
1. Dotknite sa a podržte kontakty batérie na 9 V kontaktoch spustenia na zámke.

2. So súčasným podržaním 9 V batérie na spustení, zadajte na klávesnici svoj PIN kód a stlačte 
tlačidlo  na odomknutie.

9V 9V
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Airbnb Connect

Airbnb Connect
Airbnb Connect automatizuje vygenerovanie PIN kódov pre vašich Airbnb hostí na základe ich 
schválených rezervácií. Cena je 4,99 amerických dolárov na mesiac, ale v súčasnosti je k dispozícii 
bezplatná skúšobná verzia.

Tu sú kroky na aktiváciu aplikácie Airbnb Connect

1. krok: Pripojte sa k svojmu Airbnb

V časti [Account Settings] (Nastavenia účtu), zvoľte možnosť [Connect with Airbnb] (Pripojiť k 
Airbnb)

2. krok: Pripojte sa k zoznamom Airbnb

V časti [Reservations]	(Rezervácie),	kliknite	na	ikonu	[Add] (Pridať), čím zvolíte domácnosť, ku 
ktorej sa chcete pripojiť.
Zvoľte zoznam Airbnb a čas trvania PIN kódu na spojenie.

Poznámka:
•	 E-maily	s	PIN	kódom	budú	odoslané	hosťovi	od	1	do	48	hodín	pred	časom	prihlásenia	

(konfigurovateľné).
•	 PIN	kódy	sú	platné	len	medzi	časom	prihlásenia	a	časom	odhlásenia.

3. krok: Zmena času prihlásenia a času odhlásenia

V časti [Configuration] (Konfigurácia), zvoľte možnosť [Manage Homes] (Správa domácností), 
po ktorej bude nasledovať zoznam, aby ste mohli zobraziť alebo upraviť jeho detaily.

Poznámky:
•	 Ak	nebol	odoslaný	prístupový	e-mail,	zmenou	času	prihlásenia/odhlásenia	prostredníctvom	

aplikácie upravíte čas začiatku a konca PIN kódov, ktoré majú byť zdieľané s vašim hosťom.
•	 Ak	bol	prístupový	e-mail	odoslaný,	zmena	týchto	detailov	bude	mať	vplyv	len	na	nasledujúcu	

rezerváciu.
•	 Zmena	týchto	detailov	v	aplikácii	igloohome	neaktualizuje	čas	prihlásenia/odhlásenia	v	

zozname na webovej stránke Airbnb.

Odpojenie Airbnb
Ak dávate prednosť manuálnemu vytváraniu PIN kódov pre svojich hostí, môžete odpojiť svoj 
zoznam Airbnb od domáceho zoznamu igloohome podľa nižšie uvedených krokov.

1. V časti [Reservations]	(Rezervácie)	odpojte	všetky	zoznamy	(ak	existujú).

2. V časti [Account Settings] (Nastavenia účtu), zvoľte možnosť [Disconnect with Airbnb] 
(Odpojiť od Airbnb).

Ak chcete úplne odpojiť svoj účet Airbnb od svojho igloohome účtu, uistite sa, či boli všetky vaše 
zoznamy Airbnb odpojené vo vyššie uvedenom kroku a potom prejdite na:

Hostiteľská webová stránka Airbnb > Pripojené aplikácie > Zvoľte igloohome na odpojenie
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Odstránenie možných problémov

Spárovanie nie je úspešné

•	 Skúste	použiť	iné	mobilné	zariadenie	používajúce	
rovnaké používateľské meno a heslo

•	 Aktualizujte	operačný	systém	svojho	telefónu	na	
najnovšiu verziu

•	 Reštartujte	Bluetooth	a	internetové	pripojenie	na	
svojom mobilnom zariadení

•	 Reštartujte	aplikáciu	igloohome	na	svojom	
mobilnom zariadení

•	 Vymeňte	novú	sadu	batérií

Klávesnica sa nerozsvietila

•	 Použite	9	V	batériu	na	núdzové	spustenie	a	
vymeňte novú sadu batérií

•	 Skontrolujte,	či	nebola	vaša	zámka	Keybox	
umiestnená vonku/vystavená poveternostným 
vplyvom

Klávesnica bliká

•	 Zámka	Keybox	má	batérie	s	nedostatočnou	
energiou. Vymeňte novú sadu batérií

•	 Skontrolujte,	či	nebola	vaša	zámka	Keybox	
umiestnená vonku/vystavená poveternostným 
vplyvom

Vygenerované PIN kódy 
nefungujú

•	 Uistite	sa,	či	boli	vygenerované	PIN	kódy	
aktivované v stanovenom čase

•	 Vykonaním	Bluetooth	odomknutia	obnovte	
aplikáciu

•	 PIN	kódy	možno	boli	upravené	alebo	vypršala	ich	
platnosť

•	 Skontrolujte,	či	nebola	vaša	zámka	Keybox	
umiestnená vonku/vystavená poveternostným 
vplyvom

Klávesnica sa rozsvieti n dotyk, 
ale nezaznie akustický signál

•	 Skontrolujte,	či	nie	je	zámka	Keybox	v	režime	
bezpečnostného zamknutia (Pozrite si str. 7)

Zámka nefunguje, ak úroveň 
nabitia batérie nie je 100%

•	 Odomknite	Bluetooth	kľúč	na	obnovenie	úrovne	
batérie na aplikácii

•	 Úroveň	batérie	zobrazená	v	aplikácii	nemusí	byť	
presná

•	 Používajte	len	alkalické	batérie
•	 Nepoužívajte:	Batérie	značky	Heavy	Duty,	

Eveready, GP alebo dobíjateľné batérie
•	 Skontrolujte,	či	nebola	vaša	zámka	Keybox	

umiestnená vonku/vystavená poveternostným 
vplyvom

* Používanie vysoko kvalitných batérií zlepší výkon a 
životnosť zámky

Bluetooth kľúč nefunguje

•	 Reštartujte	Bluetooth	a	internetové	pripojenie	na	
svojom mobilnom zariadení

•	 Skontrolujte	časové	pásmo	domáceho	zoznamu	v	
porovnaní s časom svojho telefónu

•	 Skontrolujte,	či	nevypršala	platnosť	Bluetooth	
kľúča. Kľúč musí byť prijatý v priebehu 1 hodiny od 
vygenerovania

•	 Aktualizujte	aplikáciu	igloohome	na	najnovšiu	
verziu

•	 Vymeňte	novú	sadu	batérií
•	 Skontrolujte,	či	nebola	vaša	zámka	Keybox	

umiestnená vonku/vystavená poveternostným 
vplyvom

Opätovné zamknutie nefunguje

•	 Skontrolujte	úroveň	batérie	zámky
•	 Uistite	sa,	či	máte	správne	nainštalovaný	kryt	

batérií
•	 Uistite	sa,	či	máte	aktivovaný	časovač	opätovného	

zamknutia

Výmena batérií

•	 Ak	chcete	otvoriť	priestor	pre	batérie,	stlačte	
tlačidlo v hornej časti krytu batérií a otvorte kryt 
smerom dole, čím ho otvoríte

•	 Vymeňte	všetky	štyri	batérie	a	nasaďte	kryt	batérií	
otočením proti smeru hodinových ručičiek



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené 
zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť 
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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Vítejte!
Tento návod vám představí a naučí fungovat s vaším zámkem 
igloohome Keybox 2. Mezitím byste měli sledovat igloohome na 
Facebooku a Youtube!

Dejte nám like na Facebooku Navštivte náš Youtube

Jelikož naše aplikace igloohome je často aktualizována, může docházet ke změnám v 
tomto návodu. Nejnovější verzi návodu k obsluze naleznete na naší webové stránce 

igloohome.co/support.
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Obsah balení

Montážní šrouby x 4 Hmoždinky x 4
Náhradní šrouby krytu 

baterií x 4

Štíhlý oblouk

Keybox 2

Dešťový kryt

Gumové podložky x6Montážní těsnicí kroužky x4 Šroubovák
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Technické údaje
Model    igloohome Smart Keybox 2
Rozměry oblouku   46 mm šířka x 36 mm výška 
Rozměry štíhlého oblouku  40 mm šířka x 63 mm výška 
Vnitřní skladovací prostor  108 mm x 75 mm x 16 mm
Materiál    Zinková slitina, ABS, kalená ocel
Čistá hmotnost   1 kg
Proudová hodnota  ~20 uA
(pohotovostní režim)  
Proudová hodnota (aktivní) ~20 mA
Baterie    4 x alkalické baterie typu AAA*
Výdrž baterie   Až 9 měsíců
Mechanizmus odemknutí  Bluetooth, PIN kód

Přední strana 

36 mm

Přední strana (otevřená)

Skladovací hloubka: 16 mm

108 mm
75

 m
m

16
6 

m
m

* NEPOUŽÍVEJTE: Heavy Duty, Eveready, GP nebo dobíjecí baterie. Doporučené jsou alkalické baterie značky 
Duracell a Energizer. Pamatujte na to, že používání lepších baterií zlepšuje výkon a životnost zámky.

46
 m

m

114 mm

Tloušťka: 38 mm
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Funkce

Odemknutí prostřednictvím PIN/Bluetooth

Hlavní PIN kód

Zámek igloohome Smart Keybox 2 se 
odemkne pomocí stálého hlavního PIN 
kódu.

Bluetooth hostitelský klíč

Mobilní aplikace igloohome dokáže 
vygenerovat a sdílet Bluetooth klíče (jsou 
založeny na bázi délky trvání) s hosty na 
odemknutí zámku Smart Keybox 2.

Uživatelský PIN kód

Mobilní aplikace igloohome může 
vygenerovat 3 typy uživatelských 
PIN kódů (jednorázový, trvalý nebo 
založený na délce trvání).

Cloudové zálohování hlavního přístupu

Hlavní přístup je vázán na uživatelský 
účet namísto telefonu. Všechny telefony 
přihlášené do uživatelského účtu budou 
mít úplnou kontrolu nad zámkem.

Poznámka: Ke stejnému účtu se může 
přihlásit více telefonů. Chcete-li poskytnout 
administrátorovi kontrolu nad druhou 
stranou, můžete s nimi sdílet své 
přihlašovací údaje.

Bluetooth hlavní klíč

Zámek igloohome Smart Keybox 
2 se odemkne pomocí Bluetooth 
prostřednictvím aplikace.

Baterie

Výdrž baterie

Zámek Keybox 2 může vydržet až 9 
měsíců se 4 x alkalickými bateriemi 
typu AAA.

Indikátor vybitých baterií

Pokud je úroveň baterií nízká, LED 
indikátor se rozsvítí červeně. Úroveň nabití 
baterií lze také monitorovat v aplikaci 
a je aktualizována během Bluetooth 
odemknutí.

Nouzové nastartování

Pokud je baterie vybitá, můžete 
použít externí 9V baterii pro zajištění 
nouzového napájení. Dva kontaktní 
body baterie musí být zarovnány se 
dvěma kontaktními body na zámku 
Keybox, jak je znázorněno na straně 17.
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Funkce

Bezpečnost

Bezpečnostní alarm

Pokud není zámek Keybox správně 
zavřen, rozezní se akustický signál pro 
indikaci, že zámek není zajištěn.

Fiktivní PIN kód

Celkově 16 fiktivních číslic, včetně PIN kódu 
je možné zadat k zabránění odhalení PIN 
kódu.

Automatické opětovné zamknutí

Pokud je zámek Key Box odemčen, ale 
zůstane otevřený v průběhu 60 sekund, 
automaticky se znovu zamkne.

Způsob chování se zámku

Aktivováno

Deaktivováno

Chování

Délka trvání

Klávesnice bliká

Nereaguje 5 minut

Režim bezpečnostního uzamknutí

5 po sobě jdoucích neplatných PIN kódů

Počkejte 5 minut
nebo

Bluetooth odemknutí
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Průvodce rychlým startem

Odšroubujte 4 šrouby a sejměte kryt 
baterií

Zajistěte kryt baterií pevně pomocí 4 šroubů

Vložte baterie typu AAA

Kryt baterií
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Použití aplikace

Zkouška výrobního PIN kódu na odemknutí
Ve výrobním režimu (před spárováním), je PIN kód k odemknutí 1 2 3 4 

Zaregistrování jako uživatelského zámku
a) Stáhněte si aplikaci igloohome z App store/Play store.

b) Vytvořte si účet a přihlaste se.

Spárování
a) Zvolte možnost [Add new igloohome lock] (Přidat nový 

zámek igloohome)

Poznámka: 
V případě stávajících uživatelů s jinými spárovanými zámky, 
přejděte k části [Configuration] (Konfigurace), zvolte [Manage 
Locks] (Správa zámků) a pokračujte ikonou [Add] (Přidat).

a) Zvolte možnost [igloohome Keybox 2]

b) Položte dlaň na klávesnici, čímž aktivujete zařízení

c) Stiskněte tlačítko [Next] (Dále) a zvolte zámek, se kterým se 
chcete spárovat

Nastavení hlavního PIN kódu
Než začnete, zapněte svou funkci Bluetooth a ujistěte se, zda se nacházíte v dosahu Bluetooth 
zámku.

Přejděte k [Access] (Přístup) a upravte si svůj [Master PIN] (Hlavní PIN kód) jeho úpravou.
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Odemknutí

a Bluetooth odemknutí

1. Otevřete svoji aplikaci igloohome
2. Poklepejte na tlačítko „Bluetooth odemknutí“
3. Počkejte na dlouhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekund
4. Pokud chcete otevřít zámek, zatáhněte západky na boční straně (viz obrázek níže)

b PIN kód

1. Položte svou dlaň na klávesnici, čímž probudíte zařízení
2. Zadejte platný PIN kód (ať už s nebo bez fiktivního PIN kódu) a stiskněte „Ikonu 

odemknutí“
3. Počkejte na dlouhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekund a než zhasne LED indikátor
4. Pokud chcete otevřít zámek, zatáhněte západky na boční straně (viz obrázek níže)
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Zamknutí

1. Snadno pevně zavřete zámku keybox
2. Počkejte na dlouhý akustický signál po uplynutí 1 až 2 sekund
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Instalace zámku

a Zajistěte zámek Keybox na rukojeti nebo klice

1. Odemkněte zámek keybox
2. Zatlačte uvolňovací prvek oblouku doprava
3. Vytáhněte oblouk zámku
4. Zajistěte ho na rukojeti nebo na klice
5. Vložte oblouk zpět na své místo
6. Vložte do otvorů gumové podložky

Uvolňovací 
prvok oblouku

Pro kliky na dveřích Pro rukojeti na dveřích, 
použijte štíhlý oblouk
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b Montáž na povrch

1. Odemkněte zámek keybox
2. Vyvrtejte otvory ve stěně
3. Zatlačte hmoždinky do otvorů
4. Připevněte zámek Keybox 2 na stěnu pomocí 

montážních těsnicích kroužků a 4 šroubů

Montážní těsnící kroužky
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Spravování přístupu v aplikaci

Vytvoření PIN kódů
PIN kódy je možné vygenerovat v aplikaci v části [Access] (Přístup), potvrďte [New Key] (Nový 
klíč) a zvolte buď jednorázový PIN kód, trvalý PIN kód nebo čas platnosti PIN kódu.

PIN kódy vyprší tehdy, pokud je nepoužijete v průběhu období aktivace. Viz tabulka níže.

Typ PIN kódu Použijte PIN kód v rozsahu*

Jednorázový PIN kód 6 hodin od vytvoření

Trvalý PIN kód 24 hodin od vytvoření

Doba platnosti PIN kódu 24 hodin od času spuštění

Bluetooth hostitelský klíč
Bluetooth hostitelský klíč lze sdílet s ostatními uživateli pro mobilní přístup. Umožňuje vašim 
hostům odemknout igloohome inteligentní zámek prostřednictvím Bluetooth.

Existují tři kroky k použití sdíleného Bluetooth klíče

1. V části [Access] (Přístup), vytvořte položku [New Key] (Nový klíč) a zvolte [Bluetooth 
Key] (Bluetooth klíč) v části [Access Type] (Typ přístupu). Pokračujte sdílení klíče po jeho 
vytvoření.

2. Host přijme Bluetooth klíč jedním z těchto způsobů:
•	 Kliknutím	na	zadanou	URL	adresu	a	postupováním	podle	pokynů.
•	 Nasnímáním	QR	kódu	v	části	[Visits] (Návštěvy).

3. Host bude moci nyní používat Bluetooth klíč v části [Visits] (Návštěvy) vždy, když se bude 
nacházet v dosahu zámku.

Poznámky:
•	 Vlastník	si	bude	moci	zrušit	Bluetooth	klíč	v	aplikaci.
•	 Bluetooth	klíč	bude	muset	být	přijat	v	průběhu	1	hodiny	vytvoření	před	vypršením	jeho	

platnosti.

Vynulování PIN kódů
Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth a zda se nacházíte v Bluetooth dosahu zámku.

Přejděte do hlavního menu > Zvolte název zámku > [Settings] (Nastavení) > Vynulujte PIN kódy

Zámek vynuluje všechny kódy, kromě hlavního PIN kódu a všechny dříve vygenerované PIN kódy 
nebudou platné.
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Zkušební použití zámku

Úprava PIN kódů
Když je vygenerován PIN kód, musí uživatel zadat vygenerovaný kód na klávesnici zámku, po 
kterém následuje stisknutí tlačítka  a aktivovat tak kód před pokračováním. Chcete-li změnit 
PIN kód, zadejte:

Stiskněte tlačítko   na 2 sekundy > Zadejte 1 0 a poklepejte na  > Aktuální PIN poklepejte 
na  > Nový 4 - 9 místný PIN kód a poklepejte na  > Nový 4 - 9 místný PIN kód a poklepejte 
na 

Aktuální PIN kód 1234 5678

Nový PIN kód 010101

Na klávesnici Stiskněte tlačítko  na 2 sekundy > Zadejte 1 0  > 1234 5678  
> 010101  > 010101 

Poznámky:
•	 Úpravu	kódů	je	také	možné	provést	pomocí	aplikace
•	 PIN	kódy	musí	být	použity	jedenkrát	předtím,	než	je	budete	moci	upravit.

Funkce 9 V spuštění
1. Dotkněte se a podržte kontakty baterie na 9V kontaktech spuštění na zámku.

2. Se současným podržením 9V baterie na spuštění, zadejte na klávesnici svůj PIN kód a stiskněte 
tlačítko  na odemknutí.

9V 9V
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Airbnb Connect

Airbnb Connect
Airbnb Connect automatizuje vygenerování PIN kódů pro vaše Airbnb hosty na základě jejich 
schválených rezervací. Cena je 4,99 amerických dolarů na měsíc, ale v současnosti je k dispozici 
bezplatná zkušební verze.

Zde jsou kroky k aktivaci aplikace Airbnb Connect

1. krok: Připojte se k svému Airbnb

V části [Account Settings] (Nastavení účtu), zvolte možnost [Connect with Airbnb] (Připojit k 
Airbnb)

2. krok: Připojte se k seznamům Airbnb

V části [Reservations]	(Rezervace),	klikněte	na	ikonu	[Add] (Přidat), čímž zvolíte domácnost, ke 
které se chcete připojit.
Zvolte seznam Airbnb a čas trvání PIN kódu na spojení.

Poznámka:
•	 E-maily	s	PIN	kódem	budou	odeslány	hostu	od	1	do	48	hodin	před	časem	přihlášení	

(konfigurovatelné).
•	 PIN	kódy	jsou	platné	jen	mezi	časem	přihlášení	a	časem	odhlášení.

3. krok: Změna času přihlášení a času odhlášení

V části [Configuration] (Konfigurace), vyberte možnost [Manage Homes] (Správa domácností), 
po níž bude následovat seznam, abyste mohli zobrazit nebo upravit jeho detaily.

Poznámky:
•	 Pokud	nebyl	odeslán	přístupový	e-mail,	změnou	času	přihlášení/odhlášení	prostřednictvím	

aplikace upravíte čas začátku a konce PIN kódů, které mají být sdíleny s vaším hostem.
•	 Pokud	byl	přístupový	e-mail	odeslán,	změna	těchto	detailů	bude	mít	vliv	jen	na	následující	

rezervaci.
•	 Změna	těchto	detailů	v	aplikaci	igloohome	neaktualizuje	čas	přihlášení	/	odhlášení	v	seznamu	

na webové stránce Airbnb.

Odpojení Airbnb
Pokud dáváte přednost manuálnímu vytváření PIN kódů pro své hosty, můžete odpojit svůj 
seznam Airbnb od domácího seznamu igloohome podle níže uvedených kroků.

1. V části [Reservations]	(Rezervace)	odpojte	všechny	seznamy	(pokud	existují).

2. V části [Account Settings] (Nastavení účtu), zvolte možnost [Disconnect with Airbnb] 
(Odpojit od Airbnb).

Chcete-li zcela odpojit svůj účet Airbnb od svého igloohome účtu, ujistěte se, zda byly všechny 
vaše seznamy Airbnb odpojeny ve výše uvedeném kroku a pak přejděte na:

Hostitelská webová stránka Airbnb > Připojené aplikace > Zvolte igloohome na odpojení
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Odstranění možných problémů

Spárování není úspěšné

•	 Zkuste	použít	jiné	mobilní	zařízení	používající	
stejné uživatelské jméno a heslo

•	 Aktualizujte	operační	systém	telefonu	na	
nejnovější verzi

•	 Restartujte	Bluetooth	a	internetové	připojení	na	
svém mobilním zařízení

•	 Restartujte	aplikaci	igloohome	na	svém	mobilním	
zařízení

•	 Vyměňte	novou	sadu	baterií

Klávesnice se nerozsvítila

•	 Použijte	9V	baterii	na	nouzové	spuštění	a	vyměňte	
novou sadu baterií

•	 Zkontrolujte,	zda	nebyl	váš	zámek	Keybox	umístěn	
venku/vystaven povětrnostním vlivům

Klávesnice bliká

•	 Zámek	Keybox	má	baterie	s	nedostatečnou	energií.	
Vyměňte novou sadu baterií

•	 Zkontrolujte,	zda	nebyl	váš	zámek	Keybox	umístěn	
venku/vystaven povětrnostním vlivům

Vygenerované PIN kódy nefungují

•	 Ujistěte	se,	zda	byly	vygenerované	PIN	kódy	
aktivovány ve stanoveném čase

•	 Vykonáním	Bluetooth	odemknutí	obnovte	aplikaci
•	 PIN	kódy	možná	byly	upraveny	nebo	vypršela	

jejich platnost
•	 Zkontrolujte,	zda	nebyl	váš	zámek	Keybox	umístěn	

venku/vystaven povětrnostním vlivům

Klávesnice se rozsvítí na dotyk, 
ale nezazní akustický signál

•	 Zkontrolujte,	zda	není	zámek	Keybox	v	režimu	
bezpečnostního zamknutí (Viz str. 7)

Zámek nefunguje, pokud úroveň 
nabití baterie není 100%

•	 Odemkněte	Bluetooth	klíč	pro	obnovení	úrovně	
baterie na aplikaci

•	 Úroveň	baterie	zobrazená	v	aplikaci	nemusí	být	
přesná

•	 Používejte	pouze	alkalické	baterie
•	 Nepoužívejte:	Baterie	značky	Heavy	Duty,	

Eveready, GP nebo dobíjecí baterie
•	 Zkontrolujte,	zda	nebyl	váš	zámek	Keybox	umístěn	

venku/vystaven povětrnostním vlivům

* Používání vysoce kvalitních baterií zlepší výkon a 
životnost zámku

Bluetooth klíč nefunguje

•	 Restartujte	Bluetooth	a	internetové	připojení	na
•	 vém	mobilním	zařízení
•	 Zkontrolujte	časové	pásmo	domácího	seznamu	v	

srovnání s časem svého telefonu
•	 Zkontrolujte,	zda	nevypršela	platnost	Bluetooth	

klíče. Klíč musí být přijat v průběhu 1 hodiny od 
vygenerování

•	 Aktualizujte	aplikaci	igloohome	na	nejnovější	verzi
•	 Vyměňte	novou	sadu	baterií
•	 Zkontrolujte,	zda	nebyl	váš	zámek	Keybox	umístěn	

venku/vystaven povětrnostním vlivům

Opětovné zamknutí nefunguje

•	 Zkontrolujte	úroveň	baterie	zámku
•	 Ujistěte	se,	zda	máte	správně	nainstalovaný	kryt	

baterií
•	 Ujistěte	se,	zda	máte	aktivován	časovač	

opětovného zamknutí

Výměna baterií

•	 Pokud	chcete	otevřít	prostor	pro	baterie,	stiskněte	
tlačítko v horní části krytu baterií a otevřete kryt 
směrem dolů, čímž ho otevřete

•	 Vyměňte	všechny	čtyři	baterie	a	nasaďte	kryt	
baterií otočením proti směru hodinových ručiček



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.
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Dovozca / Dovozce
WESTech, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17, 83104  Bratislava, Slovakia
www.westech.sk
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