CZ
Naše nová aplikace pro správu automatického ovládání
brány na dálku
STRUČNÝ PRŮVODCE

Vyrobeno v Itálii
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1. Nastavení a párování
Co je to CLAVIS
• CLAVIS je nová aplikace společnosti KingGates, s níž můžete ovládat otevírání brány
na dálku a odkudkoli na světě.
• CLAVIS si uchovává protokoly a informace týkající se brány a jejích uživatelů
Co CLAVIS potřebuje
• KingGates, systém automatického otevírání brány s ovládací jednotkou STAR G8 s
nejnovější verzí softwaru.
• Smartphone se systémem Android nebo smartphone Apple
• Wi-Fi hardwarový klíč CLAVIS – WI-CLAVIS
• Internetová Wi-Fi komunikace u brány, s oprávnění k přístupu a heslem.
• Správce a uživatelé mohou bránu ovládat.
• Přečtěte si celé tyto pokyny.
• Oprávněný odborník společnosti KingGates pro nastavení systému.
Příprava
• Zkontrolujte připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi u brány, zkontrolujte pomocí
smartphonu u brány. Pokud nefunguje, zprovozněte připojení k internetu a/nebo
použijte rozšiřovač pokrytí Wi-fi (není součástí řešení CLAVIS)
• Stáhněte si do telefonu aplikaci KingGates CLAVIS APP z obchodu AppStore nebo
GooglePlay.
• Na řídicí jednotce STAR G8 připojte Wi-Fi hardwarový klíč k červenému konektoru
KING-BUS.
• Ve smartphonu přejděte do nabídky Nastavení > Wi-Fi a vyhledejte:
• Bezdrátová síť s připojením k internetu
• Vyhledejte název signálu Wi-Fi CLAVIS «KING-NK2».
• Ve smartphonu otevřete aplikaci CLAVIS App
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2. Registrace prvního uživatele

Potvrzení účtu
Po nainstalování aplikaci otevřete a proveďte registraci:

Otevřete aplikaci

Přejděte do části
«ještě jste se
nezaregistrovali? »

Vyplňte všechna
pole (nezapomeňte
přijmout podmínky
služby a zásady
ochrany osobních
údajů) a klepněte na
«potvrdit»

Poznámka: po registraci obdržíte e-mail, kde budete vyzváni k potvrzení účtu: potvrďte
ho, čímž se účet aktivuje.
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3. Připojení
a) Přidejte první automatizaci – smartphone se systémem Android
Po registraci nyní můžete přidat první automatizaci.
Po přidání první automatizace budete automaticky nastaveni jako uživatel ADMIN,
takže budete mít úplnou kontrolu nad automatizací (například budete moci přidávat
PODUŽIVATELE, vytvářet oprávnění atd.)

Přihlaste se do aplikace

Klepněte na «+»

Klepněte na «NOVÉ»

Poznámka: Připravte si heslo sítě wi-fi

Vyberte svoji síť
WI-FI

Automatizace je
spárována!
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3. Připojení
b) Přidejte první automatizaci – Apple iPhone
Po registraci nyní můžete přidat první automatizaci.
Po přidání první automatizace budete automaticky nastaveni jako uživatel ADMIN,
takže budete mít úplnou kontrolu nad automatizací (například budete moci přidávat
PODUŽIVATELE, vytvářet oprávnění atd.)

Přihlaste se do aplikace

Klepněte na «+»

Klepněte na «NOVÉ»

Poznámka: Připravte si heslo sítě wi-fi
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4. Základní nastavení
a) Přizpůsobení automatizace
Po registraci nyní můžete automatizaci přizpůsobit:
■
■
■
■

Můžete ji pojmenovat (dle vlastního výběru)
Můžete vybrat režim otevírání (viz Časté dotazy)
Můžete vybrat rozsah otevírání (viz Časté dotazy)
Přizpůsobení obrazu automatizace

Klepněte na černý
obdélník

Klepněte na symbol
ozubeného kola

b) Přizpůsobení příkazů

Klepněte na
nabídku Příkazy

Na hlavním panelu
klepněte na symbol
ozubeného kola

Upravte pole a klepněte na
obdélník. Pokud zadáte
adresu ručně, docílíte vyšší
přesnosti určování polohy

Upravte jednotlivé příkazy tak,
že klepnete na ikonu «oko»,
čímž ji zobrazíte/skryjete na
hlavním panelu.
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5. Uživatelé a definice
a) Rozdíly mezi správcem a poduživatelem
Jakmile se stanete prvním uživatelem, můžete nyní přidávat více uživatelů.
V této části vysvětlíme rozdíl mezi uživatelem ADMIN (správce) a SUB USER (poduživatel), ukážeme si, jak
přidat uživatele, a naučíme se definovat jeho typ, přidávat oprávnění atd.
Rozdíly mezi uživateli ADMIN a SUB USER
SPRÁVCE

PODUŽIVATEL

Přidávání dalších uživatelů

ü

X

Přizpůsobení automatizace

ü

X

Vytváření oprávnění

ü

X

Zobrazování protokolů

ü

ü

Správa práv

ü

X

Zobrazování přiřazených uživatelů

ü

ü

Přizpůsobení příkazů

ü

X

b) Přidávání nových uživatelů
V této části vysvětlíme, jak přidat další uživatele, buď uživatele ADMIN, nebo uživatele SUB USER.

Přejděte do své
automatizace a
klikněte na označený
symbol

Klikněte na
«sdílet automatizaci»

Vyberte, jaký typ
uživatele chcete
přidat: Admin nebo
Sub User

Nechejte uživatele
naskenovat
vygenerovaný QR
kód
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5. Uživatelé a definice
c) Získání nových uživatelů
V této části si vysvětlíme, jak získat přístup z dříve vygenerovaného QR KÓDU. Pro tuto
operaci si musí nový uživatel stáhnout aplikaci a provést proces registrace.

Na hlavním
panelu klepněte
na ikonu «+»

Klepněte na
«EXISTUJÍCÍ»

Naskenujte QR kód
vytvořený uživatelem
Admin

Automatizace je
spárována!
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5. Vytváření a správa oprávnění
Vytváření oprávnění

Zadejte svoji automatizaci

Vyberte časové pozice

Klikněte na «Práva»

Vyberte osobu, které
chcete oprávnění
přidělit

Klepněte na ikonu «+»

Pojmenujte oprávnění
Zvolte barvu

Po dokončení bude
oprávnění připraveno ke
sdílení. Po klepnutí na
«sdílet pozvání» můžete
sdílet odkaz

Odkaz s pozvánkou
se dá sdílet e-mailem,
přes WhatsApp,
zprávou atd.
Pozvaná osoba
obdrží odkaz, a když
na něj klikne, spustí
se aplikace a uživateli
bude přiděleno
vytvořené oprávnění
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7. Časté otázky
PRO UŽIVATELE
Je zajištěna kompatibilita se všemi automatizacemi?
V tuto chvíli se dá aplikace CLAVIS použít pouze tak, že se zařízení WI-CLAVIS připojí k
řídicí desce STARG8. Od roku 2019 bude také možné nainstalovat WI-CLAVIS na
všechny řídicí desky KINGgate díky adaptéru.
Mohu připojit více než jednu automatizaci?
Ano, můžete. Aplikace je navržena tak, aby se k ní dal připojit libovolný počet WI-CLAVIS.
Zaregistrujte se podle pokynů uvedených ve stručném průvodci.
Mohu monitorovat, kdo bránu používá?
Díky aplikace můžete na dálku monitorovat veškerý přístup k zaregistrovaným
automatizacím.
Co když se telefon vypne a vybije se baterie?
Pokud se telefon vypne nebo se vybije baterie, všechna data se uloží do cloudu, který je
připojený k aplikaci. Bránu můžete otevřít standardním postupem, jako kdybyste u sebe
neměli dálkové ovládání.
Co když telefon ztratím?
Aplikace je chráněna heslem, takže bez něj se k datům nikdo nedostane.
Jak mohu připojit můj mobilní telefon k WI-CLAVIS?
WI-CLAVIS je Wi-Fi zařízení, které se po připojení k řídicí desce STARG8 jednoduše
připojí k vaší domácí bezdrátové síti.

Proč jsme neobdržel(a) svůj ověřovací e-mail?
Nejprve zkontrolujte svoji nevyžádanou poštu a ujistěte se, že data zadaná v době
registrace jsou správná. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu.
Kde si mohu WI-CLAVIS zakoupit?
WI-CLAVIS je produkt společnosti KINGgates, který dodává celá řada přímých
distributorů.
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Co když budu přeložen(a)?
Pokud budete přeloženi, stačí jen zaregistrovat nové automatizace bran a ponechat si
všechna data uložená v cloudu. Také lze odstranit automatizace, které již nepoužíváte

PRO UŽIVATELE PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI

Kolik automatizací mohu připojit?
Počet automatizací, které lze k aplikaci připojit, není nijak omezen.
Je zajištěna kompatibilita se všemi již nainstalovanými automatizacemi?
Aplikace je kompatibilní jen v případě, že je připojeno zařízení Wi-CLAVIS k řídicí desce
STARG8 (od verze z června 2018). Od roku 2019 bude možné nainstalovat WICLAVIS na
všechny řídicí desky KINGgate díky adaptéru.
Mohu na dálku vyřešit nějaké problémy, k nimž může u mých klientů dojít?
Pomocí osobního přihlašovacího jména a hesla můžete přistupovat do databáze všech
vašich instalací a kontrolovat zde stav.
Co mám dělat, když můj klient ztratí telefon?
Všechna data klientů lze načíst z konkrétní databáze, kam byla předtím uložena.
Nahrazuje aplikace CLAVIS aplikaci SPECIALIST?
Ne. Aplikace CLAVIS je navržena pro koncové uživatele, zatímco aplikace SPECIALIST je
určena pro uživatele provádějící instalaci.
Kdo může vidět PROTOKOL?
Pouze správce může sledovat všechny operace prováděné ostatními uživateli. Co je na
čtvrté stránce aplikace?
Na čtvrté stránce můžete vidět všechna přidělená oprávnění.

Co je to autorizace?
Jedná se o speciální oprávnění, které se dá časově omezit a sdílet s více uživateli.
Jak mohu někoho autorizovat?
Autorizace může udělovat pouze SPRÁVCE.
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Co je na páté stránce aplikace?
Tato stránka je omezena pouze pro SPRÁVCE. Můžete si zde prohlédnout všechny
zaregistrované uživatele a všechny přidělené autorizace.
K čemu slouží geolokace?
Systém využívá funkci určování polohy vašeho telefonu k tomu, aby určil, že se nachází v
blízkosti brány.
Jak mohu zvolit okruh otevírání?
Jakmile si zvolíte režim otevírání ze tří nabízených, můžete definovat, do jaké vzdálenosti
se bude brána otevírat.
Proč je důležité určit režim otevírání?
Režim otevírání se dá zvolit ze 3 následujících možností:
- automaticky: brána se otevře, když se nachází ve zvoleném okruhu otevírání. GPS v
telefonu by měla být neustále zapnutá.
- poloautomaticky: když se nachází ve zvoleném okruhu otevírání, zobrazí se na
smartphonu oznámení s tlačítkem OTEVŘÍT.
- ručně: k otevření brány budete muset přejít do nabídky aplikace vyhrazené pro ruční
otevírání.
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