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ODPIRANJE  
•  Primemo zgornji okrogli del tipkovnice, stisnemo s prsti, 

dvignemo proti sebi, odpremo tipkovnico v levo in 
vložimo 4 alkalne baterijske vložke (1,5 V AAA).  

  LED zasveti s 3-kratnim zvočnim signalom »bi bi bi«. 
 
•   Tovarniško nastavljena številčna koda je 

Korak 1:  pritisnemo tipko      (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom »bi«).  
Korak 2:  vnesemo številčno kodo (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom »bi«). 

  Korak 3:  pritisnemo tipko       (LED zasveti z melodičnim signalom). 
Korak 4:  gumb ali ročaj obrnemo v smeri urinega kazalca v času treh sekund oz. dokler ključavnica oddaja melodični signal.  
  (Če ročaja ne obrnemo v roku treh sekund, se ključavnica avtomatsko zaklene).  
� Opozorilo: 
1 Ob vnosu napačne kode, ključavnica odda 4-kratni zvočni signal »bi bi bi bi«. 
2 Ob vnosu napačne kode 5-krat zapored, se ključavnica zaklene in ne funkcionira več. 

  
Kako odblokiramo ključavnico? 
� Vnesemo originalno kodo dvakrat zapored, kot v postopku odpiranja. Ključavnica ne oddaja zvočnih signalov, ob vsakem 

pritisku na tipko zasveti LED. 
  Po pravilnem vnosu se ključavnica reaktivira z melodičnim signalom. 
  Primer:           (LED zasveti z melodičnim signalom). 
   
VNOS OSEBNE KODE  
�   Vnos prve številčne kode pri odprtih vratih, M - nova številčna koda - # 
Korak 1: pritisnemo tipko za spomin      na notranji strani vrat (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 2: izberemo novo številčno kodo (koda mora vsebovati minimalno 4 številke oz. maksimalno 16 številk, LED ob vsakem 

pritisku na tipko zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 3: pritisnemo tipko       (zasliši se melodični signal). 
Primer:   če je izbrana številčna koda 2-1-0-0, pritisnemo tipke:                            (zasliši se melodični signal). 
 
�  Vnos druge številčne kode pri odprtih vratih, M – 2 - # - nova številčna koda - # 
Korak 1: pritisnemo tipko za spomin       na notranji strani vrat (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 2: pritisnemo tipko      (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom - »bi«). 
Korak 3: pritisnemo tipko      (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi  «). 
Korak 4: izberemo drugo novo kodo (koda mora vsebovati minimalno 4 številke oz. maksimalno 16 številk, LED ob vsakem 

pritisku na tipko zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 5: pritisnemo tipko     (zasliši se melodični signal). 
Primer:  če je druga izbrana številčna koda 4-4-0-0, pritisnemo tipke:                                      (zasliši se melodični signal). 
  
� Opozorilo: za kontrolo pravilnega vnosa številčne kode, vtipkamo kodo pri odprtih vratih.  
V primeru, da je izbrana številčna koda 4-4-0-0, pritisnemo tipke:                           (zasliši se melodični signal). 
 
� Brisanje druge številčne kode (pri odprtih vratih, M - # - 2 - #) 
Korak 1: pritisnemo tipko      na notranji strani vrat  (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 2: pritisnemo tipko      (ključavnica odda zvočni signal »bi«). 
Korak 3: pritisnemo tipko      (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«). 
Korak 4: pritisnemo tipko      (ključavnica odda zvočni signal »bi  «). 
  
KDAJ ZAMENJATI BATERIJE?  
Če se vrata ne odprejo, kljub temu, da smo pravilno vtipkali številčno kodo (LED sveti z zvočnim melodičnim signalom) je to znak, 
da so baterije prešibke, da bi aktivirale elektromagnet. V tem primeru je potrebno zamenjati vse baterije z novimi (1,5 V AAA 
alkalne, 4 kosi). 
•  Tudi, če so baterije popolnoma iztrošene, se osebna številčna koda ne izbriše. 
•  Življenjska doba baterij: 1 leto (odpiranje trikrat dnevno). 

Na tem mestu stisnite zgornji del tipkovnice s prsti, ga 
potegnite proti sebi in odprite na levo stran 

Zgorni del tipkovnice Spodnji del tipkovnice 

Tipka za vnos kode Tipka za potrditev  
kode 


