dormakaba dKey
Teknik så smart att
den inte syns
dormakaba dKey är ett smart hybridlås som ger dig tryggheten i ett rejält
mekaniskt lås och flexibiliteten från
digital teknik. Oavsett om du väljer
att använda en fysisk eller en digital
nyckel, så kan du lita på att vi inte
kompromissar med din säkerhet.
dormakabas smarta hybridlås kan
öppnas med fysisk nyckel eller med
digitala nycklar som du administrerar
i appen dKey Admin i din telefon. Med

appen kan du dela ut nycklar – också
när du behöver ge någon tillfälligt
tillträde till ditt hem. All teknik för
mobil access bygger på BLE (Bluetooth Low Energy) och finns inbyggd
i låskistan. Så smart att den inte
syns. Administrationsappen dKey
Admin och nyckelappen dKey laddar
du enkelt ner från Google Play eller
Apple App Store.

dormakaba dKey i korthet
Bekvämt att använda. Ställ enkelt in
låset för dina behov med appen dKey
Admin. Du kan till exempel välja automatisk upplåsning när du kommer hem
och automatisk låsning när du stänger
din dörr och lämnar ditt hem.
Digitala eller fysiska nycklar. Du behöver inte välja, låset fungerar oavsett. I
appen styr du dina digitala nycklar och
skräddarsyr inställningar som passar
din familj.
Dold installation. All teknik är dold i
låskistan. Du kan behålla de beslag och
handtag som passar i din dörr.
Säkerheten är nyckeln. Certifierat
enligt SSF 3522:2 klass 3 EN 14846
(Standard för elektromek. produkter).

Så här kommer du igång med
dormakaba dKey
dormakaba dKey Admin
dormakaba dKey Admin är en app som
du hanterar och delar ut digitala nycklar till låset ifrån. Vi kallar dem Tokens
eftersom du även kan använda dem för
andra funktioner. I appen dKey Admin kan
du också göra inställningar för automatisk
låsning och upplåsning
Administrera med full kontroll
Via ditt användarkonto får du som administratör för låset händelseloggar och
nyckelhändelser direkt i appen. Du kan
även skicka ut nycklar till andra användare
direkt till deras appar.

dormakaba dKey
dormakaba dKey-appen innehåller din
nyckel och de inställningar som gjorts i
dKey Admin. Du kan personifiera din dörr
genom att ge den ett eget namn och låser
enkelt upp genom swipa låsikonen.
Ett användarkonto för ökad funtionalitet
Med ett användarkonto så skickas nyckel
enkelt via ditt personliga konto direkt till
appen. Via kontot så skickas även information om upplåsning till admin av låset.
Väljer du att fortsätta utan att skapa ett
konto så sker nyckelregistrering genom
manuell inmatning av en kod som skapas
från dKey Admin.

Några enkla steg
1.
2.
3.
4.

Ladda ner dKey Admin.
Skapa konto.
Lägg till dörr.
Administrera nycklar – dela ut nycklar, ta bort
nycklar, köp fler Tokens vid behov.
5. Utforska inställningar och anpassa till
dina behov.

Några enkla steg
1. Ladda ner dKey.
2. Skapa ett konto och logga in eller välj att
fortsätta utan konto. Du kan alltid välja att
skapa ett konto senare.
3. Aktivera din nyckel som du har fått skickad
till dig från dKey Admin. Om du inte har ett
konto så sker aktiveringen med den kod som
genererats i dKey Admin åt dig.
4. Utforska inställningarna, exempelvis automatisk upplåsning och adaptera efter dina
behov.
5. dKey är klar att användas som nyckel.

