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Navodila za namestitev in uporabo pametne kljuke SDC-911  
 
 
Pametno kljuko SDC-911 je možno uporabiti na dva načina: 
1.    Na lesenih vratih, kjer je že nameščena standardna ključavnica za lesena vrata  
2.    Na vratih z enojnim zapahom (enojni zapah je priložen k pametni kljuki) 
 
Na lesenih vratih, kjer je že nameščena standardna ključavnica je potrebno zamenjati le obstoječo 
kljuko s pametno, ključavnica in cilindrični vložek za ključ pa ostaneta enaka kot prej.  
 
Postopek namestitve pametne kljuke SDC-911 na obstoječa lesena vrata s standardno ključavnico: 
 
1.    Snemite obstoječo kljuko in pokrovčke 
 
2.    S pomočjo šablone si označite kje je potrebno zvrtati horizontalni luknji za pritrditev pametne 
kljuke. Pametna kljuka ima vijake na razmaku 38 mm, kot so luknje na standardnih ključavnicah za 
lesena vrata.  
 
Dodatni napotki za neizkušene: Najprej prevrtajte vrata z manjšim svedrom npr. 4 mm, potem 
uporabite sveder 6 mm, na koncu še 8 mm za povrtati na zunanji strani, da se pametna kljuka dobro 
vsede. 
 
3.    Izmerite debelino vrat in izrežite cevki za izolacijo, da bosta 8 mm krajši od debeline vrat. Za 
rezanje plastičnih cevk lahko uporabite olfa nož.  
 
4.    Pritrdite primerna vijaka na zunaji del kljuke (vijaka dolžine 70 mm za vrata 35-50 mm, vijaka 
dolžine 85 mm za vrata 50-65mm) in nanj nataknite izolacijo. 
 
Opozorilo: izolacijo je potrebno obvezno namestiti, sicer nastane kratki stik in lahko uničite 
elektroniko. Zunanja enota se napaja preko teh vijakov. 
 
5.    Na zunanjem delu kljuke nastavite puščico glede na smer odpiranja kljuke. Če je kljuka na levi 
strani vhoda, dajte puščico na R, če je kljuka na desni strani dajte puščico na L, če uporabljate enojni 
zapah pa na S.  
 
6.    Vstavite zunaji del kljuke tako, da je gumb spodaj, puščica zgoraj. 
 
7.    Odprite pokrovček ohišja z baterijami (pritisnite gumb na sredini okroglega dela in ga povlecite 
narazen) 
 
8.    Namestite notranji del kljuke tako, da je tudi tukaj puščica zgoraj.  
 
Opozorilo: pazite, da sta zunaji del kljuke in notranji pravilno obrnejna, sicer kljuka ne bo delovala. 
 
9.    Uporabite priloženi imbus ključ in tesno privijačite zunaji in notranji del ključavnice. 
 
10.    Vstavite štiri baterije AA. Kjer je vzmet pride negativni pol, drugje pa pozitivni pol. 
 
11.    Nataknite pokrovček baterij tako, da se vsede v predvidena vtora. 
 
Po uspešni namestitvi se bo pametna kljuka prižgala in naslednji korak je konfiguracija preko 
Bluetooth z uporabo mobilne aplikacije TTLock (za iPhone in Android). 
 
Povezava do aplikacije: 
 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tongtongsuo.app 
 
Apple Store https://itunes.apple.com/cn/app/id1033046018 
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Osnovna konfiguracija: 
1.    Add Lock 
2.    Select »Door Lock« 
3.    Dotaknite se zaslona pametne kljuke 
4.    Select Lock 
5.    Input Lock Name 
6.    Complete 
 


