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TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
• Napájení 8 – 30 V AC nebo DC 
• Max. spotřeba 150 mA 
• Max. počet telefonů: 100 
• 2 oddělené reléové výstupy 
• 256bitové šifrované spojení k reléové jednotce 
• Kapacitní klávesa pod osvětleným nápisem Bluetooth 
• Instalace do dveřního křídla 
• Rozsah provozních teplot -30° C až +80° C 
• Max vlhkost: 100 % 
• Čas spuštění relé: 2 s 
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1. SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 

 

 
 

2. POPIS A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Bluetouch (dále jen „zařízení“) je jednoduchá jednotka 
řízení přístupu pomocí připojení Bluetooth. Umožňuje 
párování až 100 mobilních telefonů a jejich využití k 
odemčení dveří. Je nutné, aby byl telefon vybaven 
integrovaným vysílačem Bluetooth, který musí být nastaven 
do režimu ‚zjistitelný‘ a spárován se zařízením. Je možné 
spárovat telefon s použitím PIN kódu, který lze nalézt v 
balíčku zařízení, a který je odlišný pro každé zařízení. 
Postup spárování mobilního telefonu se zařízením je 
standardní (např. jako spárování se sluchátky, s ‚hands-
free‘ automobilovými soupravami atd.). To se může lišit v 
závislosti na typu telefonu a je podrobně popsáno v 
uživatelském manuálu telefonu. 
Použití je snadné. Je-li telefon spárován se zařízením a 
umístěn do 2 m od něho, zařízení vydá zvukový signál a 
modré světlo začne blikat. Uživatel pak jednoduše stiskne 
klávesu (je vhodné použít dva prsty na úplné pokrytí znaku 
Bluetooth) ve středu znaku Bluetooth a dveře se odemknou. 
Klávesa je kapacitní; je umístěna pod sklem a snímá prst, 
když se dotkne skla nad klávesou. 
 

  

Externí 
zařízení: 

Reléová jednotka s 
resetovacím tlačítkem: 

Obnovení 
továrního 
nastavení 

Funkční 
klávesa 

Rádio 
Bluetooth 
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POZNÁMKA:  Mobilní telefon používaný pro odemknutí 
dveří musí být zapnutý a spárovaný se zařízením, a 
Bluetooth musí být nastaven do režimu ‚zjistitelný‘! 
Pokud Bluetooth není nastaven do režimu ‚zjistitelný‘, 
může chvíli trvat, než se naváže spojení. 

 
3. PŘIDÁNÍ - SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU SE 

ZAŘÍZENÍM 
 
• Stiskněte a podržte klávesu, která je umístěna na 

zařízení ve středu znaku Bluetooth, po dobu 10 s. 
• Modré osvětlení začne rychle blikat a přístroj vydá 

zvukový signál každé 2 s. Během párování musí být 
telefon umístěn < 2 m od zařízení. (Telefon musí být 
spárován se zařízením během 2 minut. Pokud je 
spárován během této doby, zařízení se vrátí do 
pohotovostního režimu). 

• Přejděte na vašem mobilním telefonu na nastavení 
Bluetooth a zahajte hledání nového zařízení. 

• Až mobilní telefon najde REX BT, zahajte postup 
párování se zařízením. 

• Mobilní telefon bude vyžadovat PIN kód. Zadejte 
16místný kód z uživatelského manuálu a zahajte 
párování. 

• Po úspěšném spárování vydá zařízení 2 s dlouhé 
pípnutí. 

 
POZNÁMKA:  Po spárování je umožněno odemknutí s 
tím, že je mobilní telefon vzdálen do 2 m od zařízení. 
Modré osvětlení zabliká a zařízení vydá 1 sekundové 
pípnutí. Pokud nyní stisknete klávesu na zařízení, dveře 
se odemknou. 
 

UPOZORNĚNÍ: Pokud ztratíte PIN kód, nem ůžete 
zařízení dále ovládat; proto se prosím ujist ěte, že je 
PIN kód uložen na bezpe čném míst ě, a že není 
přístupný nepovolaným osobám. 
V případě, že ztratíte kód PIN, je t řeba zaslat za řízení 
spole čně s vnit řní jednotkou do servisního 
střediska, kde bude vydán nový PIN kód.  

 
4. VÝBĚR RELÉ 

 
Zařízení má dva reléové výstupy. Reléový výstup 1 se 
obvykle zvolí pro odemknutí dveří, do kterých je zařízení 
zabudováno, zatímco reléový výstup 2 lze použít pro 
spuštění dalších zařízení, nebo pro odemknutí jiných dveří. 
 

 
Když zařízení umožňuje odemknutí (spárovaný telefon je 
vzdálen do 2 m od zařízení), relé 1 se aktivuje, pokud je 
znak Bluetooth stisknut po dobu kratší než 1,5 s; relé 2 se 
aktivuje, pokud je znak Bluetooth stisknut po dobu 2-4 s. 
 

5. ODEMKNUTÍ DVEŘÍ 
 
Je-li alespoň jeden mobilní telefon spárován se zařízením, 
je možné jej použít k odemčení dveří. Když se uživatel, 
který má mobilní telefon u sebe, blíží ke dveřím, do kterých 
je zařízení instalované, je zařízení schopné detekovat 
mobilní telefon již ze vzdálenosti kolem 10 m; nicméně, 
odemknutí je umožněno, až když je mobilní telefon vzdálen 
do 2 m od něj - ozve se krátké pípnutí a modré osvětlení 
začne blikat. 
K odemknutí dveří je poté třeba stisknout celý znak 
Bluetooth, nejlépe s dvěma prsty, aby byl celý znak pokryt, 
po dobu kratší než 1,5 s (relé 1). Senzor umístěný pod 
sklem detekuje prst a zahájí odemykání dveří. Podržíte-li 
znak Bluetooth stisknutý po dobu 2-4 sekund, spustí se relé 
2. 
 
POZOR: přiložte prsty na Bluetooth znak rychle. 
Příliš pomalé p řiložení prst ů by senzor nemusel 
detekovat. 
 
POZNÁMKA:  Doba odezvy vysílače Bluetooth se může 
lišit od telefonu k telefonu. V některých případech může 
detekování mobilního telefonu zařízením trvat až několik 
sekund, a teprve potom se zahájí proces odemykání. To 
může nastat i v případě, když se v blízkosti zařízení 
nachází jiná bezdrátová zařízení nebo větší počet 
Bluetooth jednotek. 

 
6. VYMAZÁNÍ - ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ TELEFON Ů 

(obnovit tovární nastavení) 
 
Postup pro zrušení spárování jednoho telefonu: 
 
• Umístěte telefon, který chcete zrušit <2 m od zařízení a 

počkejte, až povolí odemknutí. (Ujistěte se, že do 2 
metrů od zařízení je pouze telefon, který chcete zrušit, 
nebo že je BlueTooth vypnut na telefonech, které jsou 
od zařízení do 2 metrů.) 

• Stiskněte a podržte znak Bluetooth po dobu 20s; po 
uplynutí této doby zařízení vydá 3 pípnutí. 

 
Postup pro zrušení všech spárovaných telefonů: 
 
• Umístěte spárovaný telefon <2 m od zařízení a 

počkejte, až povolí odemknutí. 
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• Stiskněte a podržte znak Bluetooth po dobu 40s; po 

uplynutí této doby zařízení vydá 5 pípnutí. Po vymazání 
všech telefonů je relé 1 aktivováno a dveře se 
odemknou. 

 
POZOR: po vymazání všech telefon ů ze základny již 
není možné odemknout dve ře se zařízením do té 
doby, než se alespo ň jeden telefon znovu spáruje se 
zařízením. K tomu budete pot řebovat PIN kód.  

 
Obnovení továrního nastavení: 
 
Tovární nastavení zařízení lze obnovit stiskem a 
přidržením tlačítka na vnitřní jednotce po dobu 30s. Po 
uplynutí této doby jsou všechny spárované telefony 
vymazány a přístroj vysílá 5 jednosekundových pípnutí. 
Vnitřní jednotka je umístěna ve dveřích vedle mechanismu 
motoru. Pro přístup k interní jednotce je nutné odšroubovat 
mechanismus motoru a vytáhnout ho z otvoru. 
 

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud klávesnice 
vyžaduje čištění, použijte suchý nebo mírně vlhký jemný 
hadřík. Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
rozpouštědla, louhy nebo kyseliny. Použití agresivních 
čisticích prostředků může poškodit povrch klávesnice a v 
takovýchto případech nebude poškození uznáno jako 
předmět reklamace. 
 

 
8. TABULKA SIGNÁL Ů 

 

LED PÍPNUTÍ ČETNOST POPIS 

Modrá ne 
svítí 

nepřetržitě 
Zařízení je v 
pohotovostním režimu. 

Modrá ano 
bliká 

pomalu 

Zařízení detekovalo 
mobilní telefon v 
rozsahu cca 2 m. 
Podržíte-li znak 
Bluetooth stisknutý po 
dobu <1.5 s se dveře 
odemknou (relé 1). 
Podržíte-li znak 
Bluetooth stisknutý po 
dobu 2-4 sekund se 
spustí relé 2. 

Modrá ano Bliká rychle 

Zařízení se páruje s 
mobilním telefonem. Na 
spárování jsou 
vymezeny 2 minuty. 

 ano 3 x 1 s 
Telefon byl vymazán ze 
základny. 

 ano 5 x 1 s 

Vymažte kompletní 
funkci základny nebo 
obnovte tovární 
nastavení. Základna 
byla vymazána. Dveře 
se odemknou. 
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9. POPIS A ODSTRANĚNÍ VADY 
 

POPIS PŘÍČINA 

Klávesnice 
nereaguje na dotyk 

prstem. 

Klávesa nebyla dostatečně pokryta dotykem jednoho prstu; přiložte dva prsty. Znak Bluetooth musí 
být kompletně pokryt. 
Přiložili jste prst ke klávese příliš pomalu. Stisk klávesy musí být proveden rychle. 
Zavolejte opraváře, pokud zařízení nereaguje ani po několika pokusech. 

Zařízení 
nedetekuje mobilní 

telefon. 

Telefon není spárován se zařízením. 
Bluetooth na telefonu je buď vypnutý, nebo není nastaven do režimu ‚zjistitelný‘. 
Spárování telefonu bylo zrušeno. 
Je-li telefon spárován, má zapnutý Bluetooth, je nastaven v režimu ‚zjistitelný‘ a zařízení ho stále 
nedetekuje, ani po delším vyčkání, je třeba zavolat opraváře. 

Nevidím modré 
osvětlení 

klávesnice. 

Pod příliš jasným světlem je osvětlení špatně vidět. 
Zařízení bylo vypnuto nebo není připojeno k napájení. 
Zařízení selhává; zavolejte opraváře. 

 
 
 
 

10. ZÁRUKA VÝROBCE 
 
Záruční podmínky:  
Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání výrobku 
konečnému zákazníkovi. Tímto prohlášením výrobce 
produktu, NAVKOM d.o.o., zaručuje, že v záruční době 
bude Bluetouch (dále jen: výrobek) fungovat bezchybně a 
že materiály, z kterých je vyroben jsou bezvadné a 
nepoškozené. V případě, že zákazník zjistí chybu ve 
fungování výrobku, může výrobek v rámci záruky u 
prodejce nebo výrobce reklamovat a ti mu vydají potvrzení 
o nároku k reklamaci. Výrobce se zavazuje, že v případě 
oprávněné reklamace musí odstranit závadu nejpozději do 
45 dnů ode dne reklamace. V případě, že závadu není 
možné opravit, obdrží zákazník nový produkt od prodejce 
nebo výrobce nejpozději do 45 dnů po dni reklamace. 
Poznámky ohledn ě uplatn ění záruky: 
Zákazník přebírá veškerá rizika a náklady vzniklé při 
přepravě výrobku k licencovanému prodejci nebo 
licencovanému servisu. 
Záruka je platná pouze v případě, že je záruční listina řádně 
vyplněna spol. Navkom d.o.o. nebo licencovaným 
prodejcem výrobku, nebo pokud jsou okolnosti nákupu 
uspokojivě doloženy jinými doklady. Proto se prosím 
ujistěte, že vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo 
výrobku, rok, měsíc a den zakoupení jsou zadány v plném 
znění v původní proforma faktuře nebo faktuře; nebo se 
ujistěte, aby váš doklad o koupi se jménem prodejce, data 
nákupu a typu výrobku byl připojen k původnímu záručnímu 
listu. 
 

 
Navkom d.o.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí 
bezplatné opravy v případech, že předložený záruční list 
není řádně vyplněn a je bez výše zmíněného dokladu 
(faktury, účtenky), nebo pokud jsou údaje na záručním listě 
neúplné nebo nečitelné. Uložte si záruční list na 
bezpečném místě, protože nemůžeme vystavit duplikát. 
Prodloužení záruky: 
V případě, že zákazník záruku uplatní a licencovaný servis 
potvrdí nárok za oprávněný se záruční doba, prodlouží o 
dobu, po kterou byl výrobek provozován. V případě, že 
příslušný výrobek prošel výrazným servisním zásahem, 
nebo byl vyměněn, se nová záruka vydá zákazníkovi na 24 
měsíců. 
Záruku nelze uplatnit v p řípadě že: 
1. jsou jakékoliv závady způsobené nesprávným 
zacházením s výrobkem (např. používání výrobku se 
záměry a způsobem, které nejsou uvedeny v návodu k 
použití, manipulaci a údržbě atd.). 
2. byla jakákoliv závada způsobená během opravy, 
úpravy, čištění nebo jiným zásahem do výrobku jinou 
stranou, s výjimkou servisů licencovanými spol. Navkom 
d.o.o. 
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3. byla jakákoliv vada způsobena v důsledku dopravy, 
pádu, nárazu atd. po zakoupení výrobku. 
4. byla jakákoliv závada způsobená spálením / požárem, 
zemětřesením, povodní, bleskem, jinými přírodními 
katastrofami, znečištěným životním prostředím a 
nesprávným napětím elektrického napájení. 
5. byla jakákoliv závada způsobená nedbalou manipulací 
nebo nevhodným skladováním výrobku (např. uchováván 
ve vysokých teplotách nebo vysoké vlhkosti, v blízkosti 
insekticidů, například naftalenu, nebo léků, jedů nebo 
chemikálií, které mohou způsobit poškození), nevhodnou 
údržbou atd. 
6. výrobek, který byl poslán k opravě, není doprovázen 
záručním listem. 
7. byly provedeny jakékoliv změny v záručním listu 
ohledně roku, měsíce a dne nákupu, jména zákazníka 
nebo prodejce a sériového čísla. 
8. záruční list není doprovázen potvrzením o nákupu, tedy 
platnou stvrzenkou nebo fakturou. 
Omezení odpov ědnosti: 
Navkom d.o.o. nezastupuje nebo neručí, výslovně nebo 
implicitně, za nic jménem dodavatelů nebo v souvislosti s 
obsahem písemných materiálů. V žádném případě není 
povinna ručit za zakoupený materiál nebo jeho vhodnosti 
pro určitý účel nebo za jakékoliv následné zranění, 
náhodné poškození nebo bezprostřední škody (včetně, ale 
bez omezení na škody nebo ztráty zisku, ukončení 
podnikatelské činnosti a ztrátě obchodní informace), 
odvozené z použití nebo neschopnosti použít tyto tištěné 
materiály nebo zařízení. Některé země nepovolují omezení 
odpovědnosti týkající se následného nebo náhodného 
poškození; Proto je možné, že výše uvedené ustanovení 
neplatí. V případě, že zákazník pošle reklamovaný výrobek 
poštou, doporučuje se zásilku vhodně zabezpečit a pojistit. 
Prodejce ani výrobce neručí za škody způsobené během 
přepravy. 
 

 
Sériové číslo: 

 

 

 

Datum nákupu: 
 

 

 

Datum instalace: 
 

 

 

Jméno zákazníka: 
 

 

 

Adresa zákazníka: 
 

 

 

Razítko a podpis prodejce: 
 

 

 
 

Bluetouch byl vyroben:  
Spol. Navkom d.o.o., Prijateljeva 24, 1000 Lublaň, 

Slovinsko 
info@navkom.si, www.navkom.si 

Typ výrobku:  
Přístupové ovládací zařízení na bázi rádia Bluetooth 

 
 
 
 
 
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: 
TOR Cheb, spol. s r.o. 
Františkovy Lázně - Žirovice 101 
35002 Cheb 
info@tor.cz, www.tor.cz 
e-shop eshop.tor.cz  
 


