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Navodila za uporabo tipkovnice za PIN kodo Nuki Keypad 
 

 

Vsebina paketa Količina Opomba 
Keypad 1  
Navodila za uporabo 1  
Material za pritrditev 1 2 vijaka, 2 vložka in 2 zaščitni gumici 

 

Pravilna uporaba 

PIN tipkovnica Nuki Keypad je primerna za uporabo s pametnimi ključavnicami Nuki Smart Lock ter z napravo Nuki Opener. Naprava je 
primerna za uporabo tudi v zunanjih prostorih, saj je odporna na prah in vlago. Priporočljivo je le, da je pod streho in ni izpostavljena direktnim 
sončnim žarkom. 

Za namestitev z lepljivo blazinico mora biti površina čista, nemastna, brez prahu in umazanije. Tipkovnico lahko tudi privijačite na steno s 
priloženimi vijaki. 

Namestitev tipkovnice 

1) Poženite aplikacijo Nuki na telefonu 
2) Tapnite na oranžne črtice levo zgoraj in izberete Manage my Devices 
3) Tapnite na Keypad 
4) Tapnite na Manage Keypad (»Nastavite napravo Keypad«) 
5) Pritisnite tipko za vrnitev (<-) na Nuki tipkovnici za vsaj 5 sekund dokler ne začnejo vse lučke utripati 
6) Enter the security code to manage the keypad (»Vnesite varnostno kodo za upravljanje naprave«) 

Pomembno: Kodo si morate zapomniti. V primeru, da jo pozabite, je potrebno kontaktirati proizvajalca z računom in veljavno 
garancijo, da napravo ponovno odklenejo. 

7) Za povezavo s pametno ključavnico tapnite na Pair now, za nastavitve naprave pa Settings 
8) Ko opravite z vsem, tapnite kljukico desno zgoraj 

Ponastavitev tovarniških nastavitev 

1) Izvedite prvih pet točk iz Namestitev tipkovnice 
2) Tapnite na Factory reset 
3) Izberite čisto spodaj Reset now in sledite navodilom 

Posodobitev 

1) Izvedite prvih pet točk iz Namestitev tipkovnice 
2) Tapnite na Firmware update 
3) Če je posodobitev na voljo, tapnite Install now (imeti morate dostop do internetne povezave na telefonu) 

Nastavitev svetlosti tipkovnice 

1) Izvedite prvih pet točk iz Namestitev tipkovnice 
2) Z drsnikom, v predelu Brightness, nastavite svetlost tipkovnice  

Ta nastavitev se nanaša na pikice, ki označujejo koliko znakov ste vpisali in ne na same tipke. Tipke niso osvetljene. 

Menjava varnostne kode 

1) Izvedite prvih pet točk iz Namestitev tipkovnice 
2) Izberite Change security code 
3) V obe polji vpišite novo varnostno kodo in potrdite z Next 

 

Barva Črna 
Napajanje 2x CR2032 baterija (priloženi) 
Življenjska doba baterij cca. 2 leti (8 do 10 odklepanj na dan) 
Komunikacija Bluetooth 5.0 
Bluetooth doseg ≤ 10m, odvisno od vašega objekta 
Zaščita IP 65 (odporno na prah in vlago) 
Možnosti delovanja 6-mestne dostopne kode za zaklepanje 
Največje število možnih PIN kod 200 
Varnost Enkripcija End-to-End s Challenge-Response (enako kot e-bančništvo) 
Temperatura delovanja -20°C do +70°C 
Poreklo Kitajska 
Dimenzije 90 x 30 x 15 mm 
Teža 80 g 


