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SPLOŠNO NAVODILO 
Ključavnica deluje s šestmestno številčno kodo.  
Vsak pritisk na tipko tipkovnice se potrdi z zvočnim in svetlobnim signalom.  
Če med vnosom kode pride do pavze, daljše od 10 sekund, se že vnešeni podatki zbrišejo  
in postopek vnosa je potrebno ponoviti od začetka.  
Možno je aktivirati tudi dodatno uporabniško kodo. 

   
 
 
 
 
 
             

 
ODPIRANJE 
Vtipkamo MASTER KODO 1-2-3-4-5-6 (tovarniška nastavitev) in če je koda pravilna, zaslišimo dvojni zvočni in 
svetlobni signal. V času 3 sekund obrnemo vhodno enoto v smeri urinega kazalca ter odpremo vrata. 
 
ZAPIRANJE 
Vrata zapremo in obrnemo vhodno enoto v nasprotni smeri urinega kazalca do konca.  
Ključavnica je tako zaklenjena. Za kontrolo preverimo zaprtost vrat. 
 
MANIPULACIJSKA ZAPORA 
Po štirikratnem napačnem vnosu kode se ključavnica zablokira za 5 minut.  
Po naslednjih dveh napačnih vnosih, se ključavnica ponovno zablokira za 5 minut.  
V času blokade utripne rdeč svetlobni signal vsakih 10 sekund. V tem času tipkovnica ne deluje (pri pritisku 
katerekoli tipke, tipkovnica ne reagira ampak zasveti rdeč svetlobni signal skupaj z dolgim zvočnim signalom). 

   

 

 

     
ODKLEPANJE: 
 
 
 
ZAKLEPANJE: 
 

 
AKTIVIRANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE 
Tipko »1« držimo pritisnjeno dokler ne zaslišimo dvojnega signala - prižge se rdeča signalna lučka,  
ki sveti med  potekom celotnega procesa. 

Vtipkamo MASTER KODO 1-2-3-4-5-6 (tovarniška nastavitev) 

Dvakrat vtipkamo NOVO dodatno uporabniško kodo npr. 2-6-2-6-2-6 (obakrat sledi dvojni signal) 

Dodatno uporabniško kodo lahko menjamo po enakem postopku kot MASTER KODO. 
Dodatno uporabniško kodo lahko s pomočjo MASTER KODE kadarkoli izbrišemo.  
MASTER KODE ne moremo izbrisati! 

 

   

     

   

 

 

 

 
MENJAVA KODE - VEDNO PRI ODPRTIH VRATIH! 
Najprej odklenemo ključavnico (vnesemo pravilno kodo in obrnemo vhodno enoto), nato imamo na voljo 10 
sekund, da pričnemo postopek menjave kode: 
Tipko »0« držimo pritisnjeno dokler ne zaslišimo dvojnega signala - prižge se rdeča signalna lučka,  

ki sveti med potekom celotnega procesa. 

Vtipkamo VELJAVNO KODO  

Dvakrat vtipkamo NOVO KODO  

Pri napačnem vnosu kode (dolgi signal), ostane obstoječa koda še naprej veljavna. 

 

   
   
     

 
BRISANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE 
Tipko »3« držimo pritisnjeno dokler ne zaslišimo dvojnega signala – prižge se rdeča signalna lučka,  

ki sveti med potekom celotnega procesa. 

Vtipkamo MASTER KODO. 

Dodatna uporabniška koda je tako izbrisana. 

 

 

 

   

 
NASTAVITEV ČASOVNE ZAKASNITVE (max.99 min.) IN ODPIRALNEGA OKNA ( max. 19 min.) 
Tipko »9« držimo pritisnjeno dokler ne zaslišimo dvojnega signala – prižge se rdeča signalna lučka,  

ki sveti med potekom celotnega procesa. 

Vtipkamo MASTER KODO. 

Dvakrat vtipkamo ČASOVNO ZAKASNITEV in ODPIRALNO OKNO.  
(na primer: vnos 2612 pomeni 26 minut za časovno zakasnitev in 12 minut za odpiralno okno 12 minut) 

 

   

     

   

 

 
 

KAJ STORITI ČE… 
… po vnosu kode sledi daljši zvočni signal? 

Vtipkana je bila napačna koda. Vtipkamo veljavno kodo. 

… svetlobni signal zasveti vsakih 10 sekund in pritisku na tipko sledi daljši zvočni signal? 

4x je bila vtipkana napačna koda in ključavnica je blokirana. Počakamo 5 minut in vtipkamo veljavno kodo. V kolikor bomo slučajno še 2x vtipkali napačno kodo, 
bomo morali počakati še dodatnih 5 minut. 
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