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NAMESTITEV IZDELKA 
Blagajno običajno namestimo pod delovni pult na levo ali desno stran posluževalca blagajne.  
Potrebno je upoštevati: zunanje dimenzije, širino vrat in zadosten prostor za odpiranje vrat – 90

o
 do 95

o
. 

 
 
ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE IZDELKA 
Predala blagajne sta opremljena s po eno varnostno ključni ključavnico z dvema dvobradima ključema. 
  
Postopek odklepanja / odpiranja predalov: 

• Pokrovček ščita ključa obrnemo navzgor in s tem odpremo luknjo za ključ. 

• Ključ vstavimo v luknjo za ključ tako, da je daljši del brade ključa obrnjen navzgor ter ga potisnemo v ključavnico do naslona.  

• Ključ obrnemo v smeri urinega kazalca za približno pol obrata. S tem je ključavnica odklenjena. Ključa v tem položaju ni možno izvleči. 

• S potegom ročaja proti sebi odpremo predal. 
 
Postopek zaklepanja / zapiranja predalov: 

• Predal zapremo z ročajem. 

• Zaklenemo ključavnico, tako da obrnemo ključ za približno pol obrata v nasprotni smeri urinega kazalca in izvlečemo ključ. Predal je zaklenjen.  
 
Važno opozorilo:  
Ključa pri zaklenjeni ključavnici ne puščajte v vratih. Ključe vedno hranite na takem mestu, da nepooblaščena oseba ne more do njih.  
 
Vrata trezorskega prostora blagajne so opremljena z elektronsko kombinacijsko ključavnico. 
 
Postopek odklepanja / odpiranja vrat trezorskega prostora 
• Postopek je opisan v priloženem navodilu za uporabo ključavnice AUTO DRIVE – DIRECT DRIVE V20/V21. 

 
Postopek zaklepanja / zapiranja vrat trezorskega prostora 

• Postopek je opisan v priloženem navodilu za uporabo ključavnice AUTO DRIVE – DIRECT DRIVE V20/V21. 
 
 

PRIKLOP NA ALARM 
Blagajna je pripravljena za priklop na interni alarmni sistem. V ta namen so pri obeh predalih in vratih trezorskega prostora nameščena stikala, ki 
javljajo odprtost oziroma zaprtost predalov in vrat. 
V obeh predalih je nameščen električni kabel, na katerega se lahko priklopi takozvana past za vklop tihega alarma. 
Vsi kabli so speljani do razdelilne – priklopne škatle, ki se nahaja na zadnjem spodnjem delu desne ali leve zunanje stranice blagajne (odvisno od 
odpiranja vrat – levo ali desno). 
Priklop blagajne na alarmni sistem mora izvesti za taka dela usposobljen in pooblaščen izvajalec. 
 
 

PRITRDITEV IZDELKA V TLA 
V dnu sta dve poglobljeni odprtini premera 13 mm, skozi kateri je po želji možno pritrditi blagajno v tla.  
  
Postopek pritrditve: 
• Za pritrjevanje blagajne v tla uporabimo pritrdilne vijake M10, dolžine cca 100 mm (npr.: HILTI pritrdilni vijak HSA M10×108/37/45). 

• Pred pritrditvijo blagajne v tla, moramo zaradi dostopa do pritrdilnih lukenj, ki se nahajajo na dnu blagajne, demontirati izvlečno polico v 
trezorskem delu blagajne (odviti štiri vijake). 

• Izdelek postavimo na predvideno mesto uporabe in z odpiranjem vrat preverimo funkcionalnost namestitve.    

• Skozi pritrdilni luknji blagajne označimo pozicijo lukenj, ki jih moramo izvrtati v tla in blagajno umaknemo. 

• S pomočjo električnega udarnega vrtalnega stroja in svedra za beton s premerom (odvisno od vijaka) mm, zvrtamo pritrdilni luknji. Globina luknje v 
podlago je odvisna od vijaka, ki ga uporabimo. 

• Pritrdilno luknjo je potrebno temeljito očistiti – priporočamo uporabo sesalca ali izpihovalno tlačilko. 

• Preverimo globino lukenj. 

• Blagajno potisnemo nazaj na predvideno mesto. 

••  Z lahkimi udarci kladiva zabijemo pritrdilni vijak v luknjo, tako da je vrh vijaka poravnan z notranjim dnom blagajne.   

••  Navijemo matico skupaj  s podložko in jo pritegnemo z momentom 30 Nm. S tem je pritrditev izdelka zaključena.  

••  Ponovno montiramo izvlečno polico v trezorskem delu blagajne.  
 
  

VZDRŽEVANJE 
Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščene servisne organizacije, ki obsega: 
1. delovanja zaklepnega mehanizma in ključavnice 
2. gibanja ročaja 
3. odpiranje vrat do končne lege odpiranja - odpiralni kot 180° 
4. mazanje osi in ležišč tečajnikov  
  
Pozor: 
Vgrajenih ključavnic ni dovoljeno mazati. 
Garancija preneha veljati v primeru izvedenega vlomnega posega, pri požaru in posegih v konstrukcijo/funkcijo izdelka s strani nepooblaščenih 
oseb. Prosimo, da nas v takih primerih nemudoma kontaktirate. 
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SPLOŠNO NAVODILO 
Ključavnica deluje s šestmestno številčno kodo ali besedno kodo s šestimi črkami. Možno je aktivirati tudi dodatno uporabniško kodo in časovno 
zakasnitev. Vsak pritisk na tipko tipkovnice se potrdi z enim zvočnim in svetlobnim signalom. Vnos pravilne kode se potrdi z dvojnim signalom, 
vnosu nepravilne kode sledi daljši signalni ton. Če med vnosom kode pride do pavze, daljše od 10 sekund, se že vnešeni podatki zbrišejo in 
postopek vnosa je potrebno ponoviti od začetka. 
 
 

ODPIRANJE 
Vtipkamo kodo 1-2-3-4-5-6 (tovarniška koda) in v času 3 sekund obrnemo ročaj na desno, ter 
odpremo vrata. 
 
ODPIRANJE S ČASOVNO ZAKASNITVIJO (SAMO PRI V21) 
Po vtipkanju pravilne kode, dvojni signal označi začetek trajanja časovne zakasnitve: svetlobni signal 
utripne vsaki 2 sekundi. Po izteku zakasnitvenega časa, prične teci čas odpiralnega okna: svetlobni 
signal utripne vsako sekundo in zvočni signal vsaki 2 sekundi. V času odpiralnega okna ponovno 
vtipkamo pravilno kodo in v času 3 sekund obrnemo ročaj na desno, ter odpremo vrata. Če se čas 
odpiralnega okna izteče, ne da bi ponovno vtipkali pravilno kodo, je ključavnica še naprej časovno 
varovana. 
 
ZAPIRANJE 
Vrata zapremo in obrnemo ročaj v levo do konca. Ključavnica je tako zaklenjena. Za kontrolo 
preverimo zaprtost vrat. 
 
MANIPULACIJSKA ZAPORA 
Po štirikratnem napačnem vnosu kode se ključavnica zablokira za 5 minut, nato se ponovno zablokira 
po dveh napačnih vnosih. V času blokade svetlobni signal utripne vsakih 10 sekund in tipkovnica ne 
deluje. 

   

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
MENJAVA KODE - VEDNO PRI ODPRTIH VRATIH! 
Tipko »0« držimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami: 
- vtipkamo veljavno kodo (dvojni signal) 
- vtipkamo novo kodo (dvojni signal) in za potrditev vtipkamo novo kodo še enkrat (dvojni signal) 
Pri napačnem vtipkanju kode (dolgi signal), ostane obstoječa koda še naprej veljavna. 
 
 

   
   
     

 
AKTIVIRANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE 
Tipko »1« držimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami: 
- vtipkamo glavno kodo 
- dvakrat vtipkamo dodatno uporabniško kodo (obakrat sledi dvojni signal ) 
Uporabniško kodo lahko menjamo po enakem postopku kot glavno kodo. 
Uporabniško kodo lahko s pomočjo glavne kode kadarkoli izbrišemo. 
 
BRISANJE UPORABNIŠKE KODE 
Tipko »3« držimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjo operacijo: 
- vtipkamo glavno kodo 
Uporabniška koda je tako izbrisana. 
 

 

   

     

   

 

 

 

 

 

 
NASTAVITEV ČASOVNE ZAKASNITVE (MAX. 99 MIN) IN ODPIRALNEGA OKNA (MAX. 19 MIN) 
(SAMO PRI V21) 
Tipko »9« držimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami: 
- vtipkamo glavno kodo 
- vtipkamo časovno zakasnitev in odpiralno okno (na primer: 2612 za časovno zakasnitev 26 minut in 
   odpiralno okno 12 minut (dvojni signal) 
- 2612 vtipkamo še enkrat (dvojni signal) 
 
Opozorilo: Časovno zakasnitev lahko spreminjamo samo v času odpiralnega okna. 
 

 

 

 

   

 
KAJ STORITI ČE… 
… po vtipkanju kode sledi neprekinjen zvočni signal? 

Vtipkana je bila napačna koda. Vtipkamo veljavno kodo. 
… svetlobni signal zasveti vsakih 10 sekund in pritisku na tipko sledi neprekinjen zvočni signal? 

4x je bila vtipkana napačna koda in ključavnica je blokirana. Počakamo 5 minut in vtipkamo veljavno kodo. 
… po pritisku na tipko ne sledi zvočni signal? 

Zamenjamo baterijo. Če problem ni rešen, kontaktiramo prodajalca. 
… ključavnico lahko odklenemo, vendar temu sledi niz zvočnih signalov? 

Takoj zamenjamo baterijo, ki se nahaja pod premičnim pokrovčkom na spodnji strani tipkovnice. (Uporabimo samo 9V Duracell alkalne baterije) 
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Odpiralno okno:       vsaki 2 s 

Čas. zakasnitev:       vsaki 2  s 
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