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Zprovoznění a nastavení systému Clay má dvě části: 

- „Off-site“ příprava :: Základní nastavení sestavy prvků si můžete připravit předem, 
ještě před fyzickou montáží zámků a čteček v cílové lokalitě. 

- „On-site“ zprovoznění :: Vlastní spuštění komunikace mezi systémovými prvky je 
potřeba provést až po nainstalování komponent (ClayIQ jednotky, zámků, nástěnných 
čteček apod.) v cílové lokalitě.  

Pro zprovoznění budete potřebovat: 

- ClayIQ jednotku (centrální jednotka systému Clay; můžete jich mít i více) 

- Zámky a/nebo nástěnné čtečky, které mají v cílové lokalitě fungovat 

- Pro elektronické zámkové vložky (GEO cylindry) montážní nástroj pro otevření hlavy 
vložky (SALTO Electronic Cylinder Installation Tool) 

- Systémovou kartu (Clay Maintenace Card) 

- Alespoň jeden uživatelský Clay přívěšek (Clay tag) nebo uživatelskou kartu Clay (Clay 
card) 

 

Ve výchozím stavu po připojení napájení svítí LED na centrální jednotce ClayIQ fialově – 
signalizuje, že není navázána na žádný stávající Clay účet. 
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FÁZE 1  ::  OFF-SITE PŘÍPRAVA  

Tuto část můžete provést předem, ještě před instalací zámků / čteček a ClayIQ na lokalitě. 
Sestavu si tak můžete ve webovém portále Clay předpřipravit např. u sebe na firmě a na místě 
potom provést zprovoznění už velmi rychle.  
 

1. Přihlaste se na portále https://my-clay.com ke svému Clay účtu instalační firmy.  

Pokud nemáte účet zřízen, obraťte se na svého dodavatele Clay komponent - spol. ADI 
Global Distribution. 

2. Na základní obrazovce (KONTROLNÍ PANEL) klikněte na odkaz Začátek nové instalace 
pro vytvoření nové instalace zákazníka (koncového uživatele). 

3. Otevře se seznam polí pro specifikaci zákazníka (koncového uživatele). Zadejte jeho 
jméno a e-mailovou adresu. E-mailová adresa bude patřit budoucímu „vlastníkovi“ 
instalace, typicky tedy správci celého systému, jméno se bude v účtu zobrazovat jako 
název instalace. Zadat tedy můžete jak název společnosti, tak i jméno jednotlivce.  
V případě, že je váš zákazník z jiné země než z ČR, změňte pomocí posledních dvou polí 
určení jeho domovské země.   

Před potvrzením dobře zkontrolujte správnost zadané e-mailové adresy! Na ni 
zákazníkovi po dokončení konfigurace instalace přijde odkaz pro převzetí instalace a 
zahájení jejího používání.  

 Novou instalaci zákazníka založíte kliknutím na tlačítko Start. 

 

https://my-clay.com/
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4. Přejděte do menu ÚČET (v horním pruhu nabídek) a na položku Hardware > ClayIQ. 
V této části přidáte novou jednotku ClayIQ. 

5. Klikněte na tlačítko „+“ pod ikonou ClayIQ jednotky. Do nově zobrazeného pole zadejte 
jméno, pod nímž bude tato jednotka ClayIQ nadále v systému vystupovat. Zadání 
potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 

 

 

 

 

6. Následně zadejte Aktivační kód – najdete jej na štítku na zadní straně jednotky ClayIQ. 
Po potvrzení kódu bude jednotka přidána do seznamu vašich ClayIQ. 

 

 

 

 

 

 

Portál Clay ověří správnost zadaného kódu a pokud máte ClayIQ jednotku připojenou 
k napájení, dojde po chvilce ke zhasnutí fialové LED – potvrzení, že bylo navázáno 
spojení s jednotkou. 

7. V menu Hardware dále vyberte volbu Dveře.  

 Tlačítkem „+“ přidejte záznam nových dveří (nového zámku). Zadejte jméno 
zámku / dveří , pod kterým chcete dveře v systému zobrazovat. Potvrďte 
zeleným zatržítkem. 
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 Následně zadejte MAC adresu zámku.  

o U GEO cylindru (elektronická zámková 
vložka) ji najdete pod baterií (je potřeba 
sejmout hlavu zámku a vyjmout baterii).  

 

o U elektronické kliky najdete MAC adresu nad 
bateriovým pouzdrem na vnitřní straně zámku.  

 

 

o U nástěnné čtečky je MAC adresa natištěna na 
přídavném modulu nad deskou ovládací 
jednotky nástěnné čtečky (Wall Reader 
Controller).  

 

 Po zadání MAC adresy a potvrzení zeleným zatržítkem můžete zámek opět 
zkompletovat.  

 Zámek se objeví v seznamu vašich dveří. 

 Opakováním postupu z bodu 7 přidejte i ostatní dveře / zámky, které budete 
mít ve vašem systému použity. Všechny se zobrazí v seznamu připravených 
dveří.  
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8. Pokud máte v systému použity opakovače (repeatery) pro prodloužení bezdrátového 
dosahu, přidejte je do konfigurace pomocí menu Hardware > Repeatery obdobným 
postupem jako u ClayIQ. Opět bude potřeba zadat MAC adresu příslušného opakovače. 

 

V této fázi můžete ukončit přípravu systému mimo cílovou instalaci / lokalitu. Další kroky 
provádějte přímo v místě instalace.  
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FÁZE 2  ::  ON-SITE ZPROVOZNĚNÍ  

Následující kroky provádějte v místě cílové instalace po instalaci zámků, nástěnných čteček 
atd. do míst, kde mají následně fungovat.  

9. Přejděte do menu Systém v levém svislém sloupci položek menu. Na obrazovce uvidíte 
seznam přidaných (zatím ještě neaktivních) dveří a ClayIQ jednotek, společně s indikací 
stavu jejich komunikace – silou signálu, stavem on-line / off-line atd. 

 Klikněte na tlačítko Upravit pod názvem ClayIQ jednotky pro přiřazení zámku 
(dveří) k jednotce. Tím se zpřístupní tlačítko Upravit i pod jménem zámku / 
jmény zámků. 

 Pomocí tlačítka Upravit pod názvem zámku vyberte ClayIQ jednotku, s níž bude 
komunikovat (schopnost zámku komunikovat s ClayIQ jednotkou v místech 
jejich cílových umístění je možné ověřit předem pomocí RF Tester Kitu). 
Vybranou ClayIQ jednotku potvrďte tlačítkem Přemístit. Zámek se graficky 
přesune a prováže se se záznamem vybrané ClayIQ jednotky. To samé 
proveďte s ostatními zámky / dveřmi, které v instalaci máte. 

 Uložte změnu tlačítkem Uložit. 
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!! V následujícím kroku se bude ověřovat komunikace ClayIQ jednotky se zámkem. 
Protože si prvky budou samy vybírat z dostupných rádiových kanálů ten s nejlepšími 
přenosovými parametry (a nelze je následně jednoduše uživatelsky změnit), je nutné, 
abyste zobrazený dotaz (Are you on customer site?) potvrdili zeleným zatržítkem až 
v okamžiku, kdy jsou prvky v instalaci a na svých cílových místech. Jinak může dojít 
k výběru rádiového kanálu, který by mohl být v cílové lokalitě nedostupný, zarušený 
apod.  !! 

 Po potvrzení proběhne automatické nastavení komunikačních parametrů a 
přidání zámků pod vybrané jednotky ClayIQ. 

10. Následně bude zobrazen souhrn kroků, které musíte provést pro nastavení 
plnohodnotné komunikace mezi zámkem a ClayIQ. 

 

Podle pokynů zobrazených na obrazovce proveďte následné kroky: 

 Načtěte na zprovozňovaném zámku Clay Maintenance kartu - zámek by měl 
bliknout několikrát oranžově, poté zeleně, což potvrdí navázání spojení s 
ClayIQ. Zopakujte stejný krok i pro ostatní zámky.  

 Jakmile budete mít na všech zámcích Clay Maintenance kartu načtenou (a 
potvrzenou správným blikáním LED), klikněte na odkaz Zkontrolovat 
konfiguraci v červeném pruhu v okně. 

 Po kontrole komunikace se všemi zámky by mělo zmizet růžové podbarvení 
okna a červený pruh; budou nahrazeny jednoduchým zobrazením stavu ClayIQ 
jednotky.   
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11. Dále nechejte systém Clay celou vaši instalaci zkontrolovat. V okně s přehledem stavu 
ClayIQ jednotky (položka Systém v levém svislém sloupcovém menu) klikněte na 
tlačítko Test.  

 

 Dále klikněte na tlačítko Test pod názvem dveří / zámku, které budete chtít 
otestovat. Připravte si jeden uživatelský Clay tag (nebo uživatelskou Clay 
kartu). 

 

 Systém ověří stav komunikace se zámkem / čtečkou a provede dálkové 
odblokování zámku / čtečky (LED zabliká zeleně a bzučák zapípá na potvrzení 
otevření) 

 Na výzvu ve webovém rozhraní (viz obr. níže – první dva kroky potvrzeny 
zeleným zatržítkem) poté načtěte na zámku některý z Clay tagů (nebo Clay 
karet).  Zámek by měl načtení a přenos potvrdit zablikáním a zapípáním.  
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 Všechny body testu (zobrazeny jako ikony pod názvem zámku) musí být po 
otestování zelené. V tom okamžiku je systém (zámek) prověřen z hlediska 
komunikace mezi zámkem a ClayIQ. 

 

12. Po dokončení testu všech zámků / dveří se v přehledu systému zobrazí jen parametry 
a stav ClayIQ a nebude se už zobrazovat tlačítko Test. 
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Pokud byste přesto potřebovali otestování zámků zopakovat, můžete test znovu 
zpřístupnit pomocí tlačítka Opakovat test.  

 

13. [Tento krok je nepovinný, lze jej provést i po předání systému koncovému uživateli].  

Pokud budete chtít v této fázi načíst do systému přívěšky nebo karty, které bude 
následně koncový uživatel v systému používat, můžete tak učinit nyní.  

Uživatelské přívěšky (tagy) nebo karty se do systému Clay načítají přiložením na 
libovolný zprovozněný zámek.   

 V menu Hardware > Přívěšky Clay, klikněte na (+) Přidat přívěšek a vyberte si 
ze seznamu zámek, na němž budete přívěšky načítat. 

 

 Klikněte na tlačítko Start a postupně k něm načtěte požadované tagy. Po 
načtení každého se zobrazí nový řádek v seznamu. Na načtení máte 120 
sekund, poté se načítací okno zavře. Pro přidání dalších tagů / karet operaci 
zopakujte. 
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14. Po dokončení všech předchozích kroků je systém připraven na „předání“ koncovému 
uživateli.  

Klikněte na odkaz Spuštění v horní řádku - systém bude “předán” zákazníkovi; 
instalační technik k němu v tomto okamžiku ztrácí přístup. Zákazníkovi, jehož e-mailová 
adresa byla registrována na začátku procesu, dojde e-mail s informací, že je možné se 
přihlásit a začít systém používat. 

LED na ClayIQ se v tomto okamžiku rozsvítí fialovou barvou. Ta indikuje, že systém je v 
„mezistavu“ – předán ze strany instalačního technika a zatím ještě „nepřevzatý“ 
koncovým uživtelem. 

 

Před tím, než se bude moci zákazník přihlásit pod svým jménem a účtem, se musí instalační 
technik ze svého účtu odhlásit. 
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Fáze 3  :: PŘIHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE 

Koncovému uživateli byl odeslán v okamžiku konfigurace účtu Clay instalačním technikem e-
mail s odkazem pro aktivaci účtu. Kliknutím na odkaz uvedený v těle e-mailu si koncový 
uživatel svůj účet zaktivuje. 

  

1. Po kliknutí na odkaz bude uživatel přesměrován do rozhraní účtu Clay, kde se mu 
zobrazí výzva pro doplnění údajů.   

 Zadejte jméno (First name), příjmení (Last 
name) a číslo mobilního telefonu  
(Mobile phone) vlastníka instalace. Číslo 
svého mobilního telefonu zadejte do 
posledního pole ještě jednou (Re-enter 
Phone). 

 Proces dokončete kliknutím na tlačítko 
Finish. 

 Jako potvrzení „převzetí“ instalace 
koncovým uživatelem zhasne fialová LED 
na ClayIQ – systém je tak nyní plně ve 
správě koncového uživatele. 

 

Na zadané číslo mobilního telefonu přijde 
verifikační SMS v okamžiku zprovoznění mobilní 
aplikace Clay pro tento účet. Číslo proto zadejte 
v souladu se skutečností, jinak vlastník účtu 
nebude moci zaktivovat svou mobilní aplikaci 
Clay.  
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2. Dále bude koncový uživatel vyzván k nastavení svého přístupového hesla k účtu Clay. 
Jako přihlašovací jméno bude použita e-mailová adresa registrovaná instalačním 
technikem na začátku procesu, heslo si ale nyní může uživatel nastavit sám.     

Zadejte zvolené heslo (min. 8 znaků obsahujících velká a malá písmena a min. 2 číslice) 
do pole New Password a zopakujte jej pro kontrolu ještě jednou do pole Confirm New 
Password.  

   

3. Pokud byla ze strany technika instalace dokončena a předána, může se koncový 
uživatel přihlásit  svým e-mailem a postupem výše definovaným heslem a začít systém 
plnohodnotně používat. 

4. Dále si vlastník do svého mobilního telefonu stáhne aplikaci My Clay a v ní se přihlásí 
ke svému Clay účtu pomocí svého jména (e-mailové adresy) a hesla, které použil pro 
první přihlášení k webovému účtu. 

 Jednotka ClayIQ bude v této chvíli ještě pro 
mobilní aplikaci nedostupná, což bude 
signalizovat červená číslovka u tlačítka menu 
v levém horním rohu.  

 

 

 

 

 

 

 



Clay – Příručka pro úvodní zprovoznění systému 

 

 
 

15 

 Přes tlačítko hlavního menu v levém horním 
rohu zobrazte volbu pro aktivaci ClayIQ a 
klikněte na tlačítko Activate.   

 Na číslo mobilního telefonu registrované při 
první přihlášení do uživatelského účtu bude 
odeslána SMS s dočasným PINem pro aktivaci 
ClayIQ. Tento PIN zadejte do zobrazených polí 
v mobilní aplikaci. 

 

 Následně si uživatel zadá (na výzvu Enter your new PIN) svůj vlastní PIN, 
kterým bude autorizovat citlivé operace. Pro ověření je potřeba zadat nový PIN  
ještě jednou (Re-enter your new PIN) . 

 

 Výsledkem bude zaktivovaná jednotka 
(nebo jednotky) ClayIQ. Od této chvíle 
může vlastník instalace používat pro 
ovládání svého systému i mobilní 
aplikaci My Clay.  
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  

Česká republika 
Tel.: +420 543 558 100  

Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 

www.adiglobal.com/cz 
 

 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  

Česká republika  
Tel.: +420 271 001 700  

Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@ adiglobal.com 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  

Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  

Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava.cz@ adiglobal.com 
 

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

 

Vajnorská 142 
831 04  BRATISLAVA  

Slovenská republika  
Tel.: +421(0)2/44454660 

Fax: +421(0)2/44454265 
obchod.sk@ adiglobal.com 
 


