dormakaba dKey
Teknikk så smart at
den ikke er synlig
dormakaba dKey er en smart hybridlås som gir deg sikkerheten til en
mekanisk lås og fleksibiliteten fra
digital teknologi. Enten du velger å
bruke en fysisk eller digital nøkkel,
kan du stole på at vi ikke går på
akkord med sikkerheten din.
dormakabas smarte hybridlås kan
åpnes med en fysisk nøkkel eller med
digitale nøkler som du administrerer
i appen dKey Admin i telefonen din.

Med appen kan du dele ut nøkler –
selv når du trenger å gi noen midlertidig tilgang til hjemmet ditt. All
teknologi for mobil tilgang er basert
på BLE (Bluetooth Low Energy) og
er innebygd i låsekassen. Så smart at
den ikke er synlig.
Du kan enkelt laste ned dKey
Admin App og dKey-bruker App fra
Google Play eller Apple App Store.

dormakaba dKey i korte trekk
Praktisk å bruke. Programmer låsen
etter dine behov med appen dKey
Admin. For eksempel kan du velge
automatisk opplåsing når du kommer
hjem og automatisk låsing når du
forlater hjemmet ditt.
Digitale eller fysiske nøkler. Du
trenger ikke velge, låsen fungerer
uansett. I appen styrer du de digitale
nøklene og skreddersyr innstillingene
som passer deg best.
Skjult installasjon. All teknologi er
skjult i låskassen. Du kan derfor
beholde ditt eksisterende dørhåndtak
og eksisterende sylinder(e).
Sikkerhet er nøkkelen. Sertifisert
i henhold til til FG og SSF 3522:
2 klasse 3 EN 14846 (Standard for
elektromek. produkter).

Slik kommer du i gang med
dormakaba dKey
dormakaba dKey Admin
dormakaba dKey admin er en app som
du administrerer og distribuerer digitale
nøkler til låsen i. Vi kaller dem Tokens fordi
du også kan bruke dem til andre funksjoner. I dKey Admin App kan du også gjøre
innstillinger for automatisk låsing og
opplåsing.
Administrer med full kontroll
Via brukerkontoen din får du som administrator for låsen hendelseslogger og
nøkkelhendelser direkte i appen. Du kan
også sende nøkler til andre brukere direkte
til appene deres.

dormakaba dKey
dormakaba dKey-appen inneholder din
digitale nøkkel med innstillingene som er
gjort i dKey Admin. Du kan tilpasse døren
din ved å gi den sitt eget navn og låse den
opp ved å sveipe låsikonet.
En brukerkonto for økt funksjonalitet
Med en brukerkonto blir nøkkelen enkelt
sendt via din personlige konto direkte til
dKey. Via kontoen sendes også informasjon om opplåsinger til dKey Admin. Hvis
du velger å fortsette uten å opprette en
konto, tildeles digitale nøkler ved å legge
inn en kode manuelt opprettet fra dKey
Admin.

Noen få enkle trinn
1.
2.
3.
4.

Last ned dKey Admin.
Opprett en konto.
Legg til døren.
Administrer nøkler – del ut nøkler, slett nøkler,
kjøp flere Tokens om nødvendig.
5. Utforsk innstillinger og tilpasse etter dine
behov.

Noen få enkle trinn
1. Last ned dKey.
2. Opprett en konto og logg inn eller velg å
fortsette uten en konto. Du kan alltid velge å
opprette en konto senere.
3. Aktiver nøkkelen du har mottatt fra dKey
Admin. Hvis du ikke har en konto, skjer aktivering med manuell kode generert i dKey
Admin for deg.
4. Utforsk innstillingene, for eksempel automatisk opplåsing og tilpasning til dine behov.
5. dKey er klar til bruk som nøkkel.

