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Prostor za baterijo 
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•  3035 – Tastatura z gumijastimi gumbi  •  3075 – Tastatura s folijo  •  3750 – Tastatura z baterijo  • 
 
 

 
SPLOŠNO NAVODILO 
Ključavnica deluje s pomočjo šestmestne številčne kode ali  besede s šestimi črkami /primer: PRIMAT= 7-8-5-6-1-8/ 
 
Vsak pritisk na gumb tastature se registrira z enojnim zvočnim 
signalom »pip« in rdeča dioda na tastaturi zasveti   �������� 
 
Če je koda pravilno vstavljena, sledi dvojni signal        ���������������� 
 
Če je koda napačno vstavljena, sledi trojni signal  ������������������������ 
                      
Če med vnašanjem kode pride do pavze daljše od 5 sekund, se že vtipkani znaki avtomatsko izbrišejo in kodo je 
potrebno ponovno vnesti od začetka. 
 
Važno opozorilo 
• Ključavnica deluje v Manager načinu z že aktivirano uporabniško kodo, ki je tovarniško nastavljena na 1-2-3-4-5-6. 
• Manager koda je prav tako tovarniško nastavljena in ste jo zaradi varnosti prejeli v zaprti ovojnici s spremnim 

dopisom. 
 
ODKLEPANJE KLJUČAVNICE 
• Tovarniško nastavljena koda je 1-2-3-4-5-6. 
• Kodo je potrebno vnesti preko tastature in po dvojnem signalu tastaturo obrniti v smeri urinega kazalca (v desno) 

do naslona v času treh sekund (če tastature na obrnemo v roku treh sekund, se ključavnica avtomatsko zaklene). 
• Ključavnica je odklenjena, tastatura stoji poševno. 

 
ZAKLEPANJE KLJUČAVNICE 
• Tastaturo ključavnice obrnemo v nasprotni smeri urnega kazalca (v levo) do naslona. 
• Ključavnica je zaklenjena, tastatura stoji vertikalno. 
   
MANIPULACIJSKA  ZAPORA 
Po štirih vnosih napačne kode se  ključavnica varnostno zaklene oz. blokira za čas 5 minut. V tem času se ključavnica vsakih 10 sekund 
oglasi z zvokom »klik« in utripom rdeče diode. Po izteku časovne blokade se po dvakratnem vnosu napačne kode ključavnica spet blokira 
za čas 5 minut. 
 
MENJAVA KODE 
Kodo menjajte  vedno pri odprtih vratih ter jo po menjavi trikrat preizkusite, šele nato vrata ponovno zaprite. 
Postopek menjave   na primer: 
 6 x vtipkati »0«   0-0-0-0-0-0 /dvojni signal/ 
 vstaviti veljavno odpiralno kodo 1-2-3-4-5-6   /dvojni signal/ 
 vstaviti dvakrat novo odpiralno kodo 4-7-1-1-4-7   /dvojni signal/ 

4-7-1-1-4-7 /dvojni signal/ 
Nova koda za odpiranje je sedaj vstavljena v ključavnico. Če se pri postopku menjave naredi napaka ali presledek daljši od 5 sekund, 
ostane v veljavi stara odpiralna koda.  
 
VARNOSTNO OPOZORILO 
Iz varnostnih razlogov priporočamo, da takoj po nakupu spremenite tovarniško nastavljeno kodo. Osebnih datumov in podatkov (rojstni 
dan, mena itd.) ne uporabljati kot kodo. Izbrano kodo varno shraniti in čuvati! 
 
 
NAPAJANJE/MENJAVA BATERIJE 
Ko je v baterijskem vložku slaba napetost, se pri odpiranju pojavi daljši zvok (približno 3 sekunde). Baterijski 
vložek je potrebno zamenjati. 
Pri tastaturi 3750 je prostor  za baterijo na spodnji strani tipkovnice in ga odpremo tako, da izvlečemo plastični 
pokrovček, nato izvlečemo iztrošeno baterijo in jo nadomestimo z novo. 
Pri 3035 in 3075 je baterijski vložek nameščen v posebni črni škatlici. Škatlica z baterijskim vložkom se nahaja v 
notranjosti vrat blagajne, zato je potrebno odpreti vrata zaklepnega prostora blagajne. Nato menjamo baterijski 
vložek v črni škatlici.  
Pazimo, da uporabimo 9V alkalno baterijo in dobro oz. pravilno namestimo kontakte. Odpiralna koda ostane 
shranjena v ključavnici tudi v primeru popolne izgube napetosti v baterijskem vložku. V tem primeru lahko na 
tastaturo prislonimo baterijski vložek na ustrezna gumba in vnesemo številčno kombinacijo ter izdelek odpremo. 
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POSEBNE FUNKCIJE 

 
A/ MANAGER OBRATOVALNI NAČIN 
Z manager kodo lahko podelimo uporabniško kodo ali pa že podeljeno uporabniško kodo začasno ali trajno prekličemo. 

 
1. Podelitev uporabniške kode 

• Vtipkamo manager kodo (sledi dvojni signal) in zadnjo številko držimo pritisnjeno do ponovnega dvojnega signala (ca. dve sekundi). 
• Pritisnemo številko »1« (sledi dvojni signal). 
• Uporabnik vtipka svojo (uporabniško) kodo dvakrat (po vsakem vtipkanju sledi dvojni signal).  
Sedaj je možno ključavnico odpirati z manager ali pa z uporabniško kodo. Obe kodi je možno tudi neodvisno eno od druge 
menjati (glej »4« - Menjava kode). 

 
2. Začasni preklic uporabniške kode 

• Vtipkamo manager kodo (sledi dvojni signal) in zadnjo številko držimo  pritisnjeno do ponovnega dvojnega signala (ca. 2 sekundi). 
• Pritisnemo številko »2« (sledi enojni signal). 
• Uporabniška koda je tako začasno preklicana. 

  
3. Aktiviranje začasno preklicane uporabniške kode 

• Vtipkamo manager kodo (sledi dvojni signal) in zadnjo številko držimo pritisnjeno do ponovnega dvojnega signala (ca. 2 sekundi). 
• Pritisnemo številko »1« (sledi enojni signal). 
• Začasna preklicana uporabniška koda je sedaj ponovno aktivirana. 

  
4. Trajen preklic uporabniške kode 

• Vtipkamo manager kodo (sledi dvojni signal) in zadnjo številko držimo pritisnjeno do ponovnega dvojnega signala (ca. 2 sekundi). 
• Pritisnemo številko »3« (sledi enojni signal). 
• Uporabniška koda je sedaj izbrisana iz spomina ključavnice. 
• Sedaj je možna podelitev nove uporabniške kode (glej točko »1« - Podelitev uporabniške kode«). 

  
5. Kontrola, ali je uporabniška koda podeljena 

•  Vtipkamo manager kodo (sledi dvojni signal) in zadnjo številko držimo pritisnjeno do ponovnega dvojnega signala (ca. 2 sekundi). 
•  Pritisnemo tipko »1« in pazimo na signale, ki sledijo: 
 - enojni signal   →  uporabniška koda je podeljena in aktivirana 
 - dvojni signal   →  uporabniško kodo je možno podeliti (točka »1 Podelitev uporabniške kode) 
 - trojni signal    →  podelitev uporabniške kode ni omogočena (manager obratovalni način ni vprogramiran) 
•  Če ne sledi ponovni dvojni signal, ko držimo pritisnjeno zadnjo številko kode, je bilo namesto manager kode uporabljena uporabniška 

koda. Postopek ponovimo z manager kodo.  
 
 

B/  NAVODILA ZA UPORABO FUNKCIJE »ČASOVNA ZAKASNITEV« (TIME DELAY) (če je tovarniško vprogramirana)  
1. OPCIJA »časovna zakasnitev« s pripadajočimi vrednostmi (časovna zakasnitev ter odpiralno okno) je tovarniško vprogramirana v 

ključavnico. Časovna zakasnitev je lahko nastavljena od 1 do 99 minut, odpiralno okno pa od 1 do 9 minut. 
 
2. Odklepanje ključavnice  
  Po vtipkanju pravilne kode »dvojni signal« označi začetek trajanja časovne zakasnitve; signalna dioda utripa s sekundnim razmakom. 

Po izteku zakasnitvenega časa prične teči čas odpiralnega okna; signalna lučka utripa s polsekundnim intervalom, vsakih 10 sekund se 
oglasi enojni »pip«. 

  V času odpiralnega okna je potrebno ponovno vtipkati pravilno kodo in odpreti ključavnico (tastaturo zavrteti v desno). Če se čas 
odpiralnega okna izteče, ne da bi ponovno vtipkali pravilno kodo je potrebno celotni postopek ponoviti od začetka. 

 
3. Menjava kode  

Glej navodila za uporabo kombinacijske ključavnice LA GARD tip »COMBOGARD 33E« točka 4. 
  
 

C/ NAVODILA ZA UPORABO FUNKCIJE  »SOKLJUČARSTVO« (če je tovarniško vprogramirana) 
1. Opcija »soključarstvo« je tovarniško vprogramirana v ključavnico in je uporabnik ne more spremeniti. Spremeni jo lahko le serviser 

PRIMAT d.d., 
 
2. Pri soključarstvu je vedno potrebno vtipkati dve kodi, če želimo odpreti ključavnico (glavno kodo in soključarsko kodo). 
 
3. Tovarniška nastavitev ključavnice: 
  • Glavna koda: 1 2 3 4 5 6 
  • Soključarska koda:  6 5 4 3 2 1 
 
4. Menjava kode 
  Zamenjamo lahko katerokoli od obeh kod, neodvisno od druge kode. 
  Zamenjava se izvede po postopku, ki je opisan pod točko 4 (menjava kode) v navodilu za uporabo kombinacijske ključavnice LA GARD 

tip »COMBOGARD 33E«. 
  

 


