
Uživateľský manuál – elektronická kľučka Vilka   

 

AlarmTel s.r.o Office : Ľudvika Svobodu 1 058 01 Poprad tel. 0907 972 804 

 

Programovanie kľučky  

 
1. Siahnite a nainštalujte  si aplikáciu s názvom - TTLock  vo svojom  telefóne --   android (Obchod  play)  alebo  

iphone ( iTunes)   

2. Spustite aplikáciu: 

1. Zaregistrujte sa  

2. Vyberte krajinu 

3. Vyberte spôsob registrácie telefónom  alebo mailom 

4. Zadajte telefónne číslo alebo mail 

5. Zadajte bezpečnostný kód  6 miestny 

6. Potvrďte GET code ( bude Vám odoslaný kód na telefon alebo mail) 

7. Zadajte odpovede na otázky  

Registrácia úspešná – budete sa prihlasovať do aplikácie telefónnym číslom alebo mailom  a zadaním 6 miestneho 

kódu 

3. Pridanie zariadenia  

Musíte mať zapnutý bluetooth na mobilnom zariadení  

Po prihlásení  - pridať zariadenie Výber zariadenia kliknite na next Kliknite na zariadenie  

 

 

 

 

Ak pridáte kľučku do účtu stali ste sa administrátorom . Iba administrátor môže prideľovať ostatným užívateľom  práva. 
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4. Ovládanie zariadenia 

Po pridaní zariadenia do účtu Vytvorenie kódu  podľa dátumu 

Heslo Vám vytvorí  systém 

Vytvorenie kódu  podľa dátumu 

Vytvoríte si heslo samy 

 

  
 

 

 

 

 

5.  Popis ikon v aplikácií  

- Send eKey – priradí  prístup nového účtu TTLock – do Vášho účtu TTlock – ( iba vy ste správca) 

- Send Passcode – vygeneruje SMS kód na prístup – možnosť priameho odoslania sms správy z aplikácie  

- Staff – Vytvorenie zamestnancov –  (pre dochádzku)  

- Attendance – Základný dochádzkový systém  prehľad zamestnancov ktorý otvárali dvere 

 

Spodný riadok  informačný 

- IC Cards – Pridávanie kariet 

- eKeys – zobrazí  vygenerované e Keys 

- Passcodes – zobrazí priradené kódy 

- Records – história otvorenia 

- Seting – ďaľšie nastavenie systému 
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