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Důležitá bezpečnostní opatření
– Než spotřebič připojíte k síti, pečlivě si přečtěte
tento instalační manuál, který popisuje správné
a bezpečné používání výrobku.

– Box je určen k použití v interiérech či
zastřešených exteriérech s dozorem při
teplotách mezi -10 °C až 40 °C.

– Box není voděodolný, nevystavujte ho přímému
kontaktu s vodou.

– Neumisťujte box vedle topného zařízení.

– V případě nechtěného odpojení boxu od
elektrické sítě nebo výpadku dodávky energie
se box automaticky přepne na vnitřní záložní
zdroj, který ho dokáže udržet v chodu další
2 hodiny.

– Po úplném vybití záložního zdroje je nutné box
opět zapojit do elektřiny a provést oživení boxu.
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Popis boxu
1. Box Standard
Box Standard má 14 přihrádek. Pokud požadujete větší
kapacitu, je možné umístit více boxů vedle sebe.

Rozměry boxu: 35×35×25 cm (š×v×h)

2. Box Medium
Box Medium má 9 přihrádek.

Rozměry boxu: 35×25×20 cm (š×v×h)

3. Box Mini
Box Mini má 5 přihrádek.

Rozměry boxu: 22,5×25,5×20 cm (š×v×h)

Všechny boxy obsahují wifi modul. Stačí box připojit do
elektřiny (230 V) a je připraven k použití. Výrobek je vybaven
senzory, které detekují nepovolenou manipulaci a snímají
umístění obsahu uvnitř boxu.

– Pokud je poškozen síťový adaptér, měl by ho
vyměnit servisní technik nebo jiná oprávněná
osoba.

– Na box nic nepokládejte ani nezavěšujte.
Neopírejte se o něj silou.

– Box není určen pro vkládání těžkých předmětů.
Do schránek vkládejte pouze klíče, čipové karty
a podobné drobné předměty.

– Manipulace s elektronikou boxu a další opravy
může provádět pouze oprávněná osoba.

– Nesnažte se výrobek opravovat sami. Mohlo by
dojít k vážnému zranění, nevratnému poškození
a ke ztrátě záruky.

– V případě podezření na závadu okamžitě odpojte
přístroj od elektrické sítě a kontaktujte zákaznický
servis.

Předávání klíčů bezkontaktně a bezpečně
Děkujeme vám za důvěru a zakoupení našeho samoobslužného boxu. Právě máte v rukou klíč k úspoře vašeho času a nákladů.
Odteď můžete předávat klíče, čipové karty nebo jiné drobné předměty pohodlně a bezpečně.
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Instalace a zapojení boxu
Jak vybrat místo
Box je potřeba nainstalovat v interiéru nebo v zastřešeném
exteriéru s dozorem. Místo vyberte tak, aby bylo dobře pří-
stupné pro otevření schránek a box nepřekážel v průchodu
osob, otevření dveří apod.

Horní lišta boxu by měla být umístěna do výšky zhruba
160–170 cm nad zemí. Box nainstalujte na suchémmístě, kde
nehrozí bezprostřední nebezpečí požáru. V dostupné vzdá-
lenosti musí být přívod elektřiny, kabel může být dlouhý až
10 metrů.

Pozor! Elektrická zásuvka musí být mimo dosah nepovo-
laných osob, aby box nebyl odpojen z elektřiny.

Potřebné vybavení k instalaci

Obsah montážní sady:

závěsná lišta IKEA EKET + kovové podložky ox 1×
univerzální vrut 5,5×50 mm dle box 4×
hmoždinky pro vruty 4–6 mm
(délka hmoždinky 50 mm, průměr 10 mm) 5×

otestovaný box s instalovanými závěsy 1×
síťový adaptér 1×

K instalaci budete dále potřebovat:

• montážní lepidlo Ceys „tekuté hřebíky“
• ráčna na dotažení vrutů
• šroubovací bit (pro závěsné vruty)
• vrtačka s příklepem
• vrták do zdiva 8 mm

dřevěný obal

připojení do elektřiny
+ vlastní záložní zdroj

vnitřní velikost přihrádky
6×8,5×8 cm (š×v×h)

dotykový displej

přihrádky z kovu

wifi modul pro připojení
k internetu (GSM modul
volitně za příplatek)

• vrták do zdiva 10 mm
• kladivo
• vodováha
• inbusový klíč 3 mm (na dotažení nivelačních šroubů)
• tužka
• stavební metr

Volitelné:

• lišta na zakrytování napájení + hřebíky do omítky
• sádra + miska + špachtle (na opravu omítky)
• rukavice
• samolepicí lepítka “Stick It” na zachytávání prachu

Doporučujeme box instalovat na cihlovou zeď. Při instalaci
do betonu či sádrokartonu je nutné použít odpovídající typ
hmoždinek.

Zásady bezpečné instalace
• Box nesmí překážet volnému průchodu osob, otevřeným

dveřím, okenním rámům, přístupu k zásuvkám apod.

• Otvory na hmoždinky pro závěs boxu vrtejte zhruba 160
cm od země. V této výšce bude umístěna horní hrana
boxu.

• Závěsná lišta musí být připevněna vodorovně.

• Box musí zadní stěnou přiléhat na stěnu.

• Po zavěšení musí být dotaženy nivelační šrouby tak,
aby se box nepohyboval. Box musí na stěně držet zcela
natěsno.

tlačítko ON/OFF
(na zadní straně boxu)

závěsná lišta
k zavěšení boxu
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Postup

Příprava závěsu

1. Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka v dosahu síťového
adaptéru. Připojení do elektřiny by mělo být mimo dosah
nepovolaných osob, ideálně u stropu nebo za nábytkem.

2. Zkontrolujte, zda stěna vyhovuje instalaci.
a. Je dostatečně silná? (minimum je šířka cihly)
b. Nejsou v místě instalace trubky?
c. Nejsou v místě instalace elektrické rozvody?
d. Pokud je tomožné, zkontrolujte stěnu i z druhé strany.

3. Naplánujte ideální umístění a vyměřte střed pomyslného
boxu na zdi – vyznačte střed tužkou.

4. Ve svislé ose středu boxu vyměřte stavebním metrem
vzdálenost 160 cm od země a vyznačte tužkou.

5. Pomocí vodováhy určete rovinu procházející vyzna-
čeným bodem (160 cm od země) a nakreslete linku
tužkou.

6. Na vyznačenou linku přiložte závěsnou lištu vodorovně
tak, aby byla linka viditelná skrz otvory na vruty.

7. Skrz otvory na vruty vyznačte tužkou 4 body pro navrtání
zdiva a odložte lištu.

Navrtání otvorů

1. Vrtákem 8mm předvrtejte otvory. Vrtejte kolmo ke stěně,
60 mm hluboko (maximální hloubku je vhodné si předem
vyznačit na vrták, třeba lepicí páskou).

2. Vrtákem 10 mm otvory jemně rozšiřte (výsledný otvor
nesmí být větší než 10 mm).

3. Vstříkněte do otvoru lepidlo a vsuňte hmoždinku.
Doklepněte ji kladivem tak, aby ze zdi nevyčnívala. Tento
postup opakujte pro všechny 4 otvory. Vyčkejte na za-
schnutí lepidla.

4. Hmoždinka musí sedět pevně, nesmí se protáčet.
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Připevnění závěsu

1. Pokud je okolo vyvrtaných otvorů poškozená omítka, zasádrujte nerovnosti a počkejte na vytvrdnutí (do hmoždinky je dobré
vložit šroub, aby se při sádrování neucpala).

2. Přiložte lištu přes hmoždinky, vložte pod univerzální vruty kovové podložky a přitáhněte.

3. Dotáhněte vruty. Lišta musí být zcela napevno, nesmí se hýbat.
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Usazení boxu

1. Zavěste box na lištu, usaďte ho do optimální polohy a zkontrolujte vodorovnost pomocí vodováhy.

2. Pokud není box vodorovně, je nutné jej nejprve vyrovnat pomocí nivelačních šroubů – utáhnout inbusovým klíčem.

100006
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Finalizace

1. Pokud je to nutné, skryjte napájecí kabel do lišty.

2. Zapojte box do elektřiny.

3. Zapněte box vypínačem ON/OFF na zadní straně boxu.

4. Na keyguru.app si vytvořte rezervaci a vyzkoušejte kód
hosta. Nově vytvořený kód by se měl do boxu dostat
zhruba za minutu.
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Popis možných problémů a jejich řešení
Problém Příčina/náprava

Box nefunguje (displej je vypnutý) Napájecí adaptér je vysunutý ze síťové zásuvky. Zkontrolujte přívodní kabel
a správný kontakt napájecího adaptéru v zásuvce.

Napájení je vypnuté. Zapněte napájení boxu vypínačem ON/OFF na zadní straně.

Adaptér je nefunkční nebo byl porušen přívodní kabel
– prosím kontaktujte podporu.

Box se periodicky restartuje. Porucha komunikačního zařízení – kontaktujte podporu.

Box vydává bzučivý zvuk. Bzučení mohou někdy způsobit serva zámků. Mělo by přestat do 5 sekund.

Box je funkční, ale po zadání
kódu se neotevře. Ujistěte se, že zadáváte správný kód a zkuste ho zadat znovu.

Platnost kódu ještě nezačala. Zadejte kód až po začátku platnosti.

Platnost kódu již vypršela. Vytvořte nový kód.

Kód nebyl synchronizován. Kontaktujte podporu.


