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Vsebina

Spoštovani poslovni partner,
zahvaljujemo se vam za zanimanje za KeyPad Outdoor IP54 - 
kompaktno elektronski kombinacijsko ključavnico z številčnico 
zaščiteno s silikonom.

S svojim inovativnim ohišjem je KeyPad dobro zaščitena proti 
vremenskim in okoljskim razmeram. Ključavnica je zasnovana 
tako, da njeneg delovanja ne ovira niti dež, niti slana voda ali visoka 
vlažnost. Tesnilo pa preprečuje, da bi v ključavinco prišli delci 
prahu ali mivke.

Pomembno: Prosimo, upoštevajte vsa navodila in si preberite 
navodila za uporabo, preden pričnete z konfiguracijo.

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega zaklepnega sistema.

S spoštovanjem,
ekipa METALIKE KACIN

Uvod

Najnovejšo verzijo tega navodila vedno najdete na 
spletni strani: www.burg.de

Splošno

KeyPad Outdoor IP54

A Tipke B  Indikator LED

C    Zaklepni zatič D   Silikonska zaščita

B

D

A

C

Način Večuporabniški način

Master koda 934 716

Dolžina kode 4 mestna

LED indikator stanja On 

Potrditev kode Off

Smer zaklepanja leva1

Privzete nastavitve

Introduction 

General 

Default Settings 

Factsheet Keypad Box 

Factsheet Keypad 

Configuration 

Operation 

Battery Replacement 

Disposal

*1 Smer zaklepanja za vrata s tečaji na desni strani
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 Keypad (montiran)

 Box

Obseg dobave

Dimenzije v mm 200 x 200 x 150

Material prašno lakirano jeklo

Tehnična dokumentacija Keypad Box

Tehnični parametri

Dimensions

Pogled od spredaj
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Pogled od zgoraj
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 Silikonska številčnica
 Hrbtna enota
 Baterija
 Vijaki

Obseg dobave

 Intuitivno delovanje
 IP54 zaščita (tudi ob slani vodi)
 UV zaščita in zaščita proti koroziji
 Kompaktna zasnova
 Preprosta montaža s samo enim vijakom
 Privat in večuporabniški način
 Funkcija zasilnega odklepanja z master kodo

Lastnosti

Dimenzije v mm Keypad: 68,9 x 68,9 x 11,3 
Hrbtna enota: 70,4 x 70,4 x 24

Baterija 1 x litijeva baterija 3V, CR123A

Življenjska doba baterije Približno 45.000 zaklepanj

Delovna temperatura 0 °C to +60 °C

Stopnja zaščite IP54

Število kombinacij PIN           999.999 

Dolžina PIN 4 ali 6 mestna

Način Večuporabniški način,

Privat način

Material Keypad: Silikon 
Keypad jedro: Zamak 

Hrbtna enota: Plastika

Zaklepni zatič Plastika

Smer zaklepanja Leva, desna

Pritrditev ključavnice Dvignjen potopljeni vijak 

M5x16, Torx 20

Max. debelina vrat 2 mm

Tehnična dokumentacija Keypad

Keypad

Hrbtna enota

Tehnični parametri

KeyPad
Touchpad

68,9 mm
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Dimenzije

Keypad

Hrbtna enota

KeyPad
Back unit

70,4 mm

70,4 m
m

29
,9 

mm

24 mm

KeyPad
Back unit

70,4 mm

70,4 m
m

29,9 m
m

24 mm

Po povpraševanju lahko ponudimo tudi ključavnice, ki se napajajo 
prek kabla (npr. za skupinske poštne nabiralnike)

Zunanje napajanje
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Način: Fiskno dodeljen uporabnik (privat način) 
V tem načinu je nastavljena PIN, s katero se lahko odklepa 
ključavnico. Ta način je primeren za skupine uporabnikov, kjer 
stalno ista oseba dostopa do omarice, npr. v pisarnah. Za zaklepanje 
uporabnik pritisne tipko z kljukico. Ključavnica se odklepa z 
vnosom nastavljene PIN. Nastavi se lahko do 50 različnih PIN kod 
naenkrat.

Način: Več dodaljenih uporabnikov (Večuporabniški način)
Ta način je primeren za okolja, kjer se uporabniki stalno menjajo, 
npr. v športnih objektih. Koda je veljavna za en zaklepni cikel in je 
pozabljena, ko se ključavnica odklene, tako da lahko naslednji 
uporabnik uporabi svojo lastno PIN. Zaklepni zatič ostane v 
odklenjenem stanju, dokler nova PIN ponovno ne zaklene 
ključavnice. Pred zaklepanjem morajo biti vrata zaprta. Uporabnik 
vnese PIN po lastni izbiri (4 ali 6 mestno) za zaklep in jo potrdi z 
dvojnim pritiskom gumba s kljukico. Zelena LED začne utripati. 
Ključavnica se odklene s ponovnim vnosom iste kode.

LED indikator stanja 
Ko je indikator stanja vključen, rdeča LED utripne vsako sekundo, 
ko je ključavnica zaklenjena. Ko je ključavnica odklenjena, LED ne 
utripa. To funkcijo se lahko izključi.

Potrditev PIN kode
Za zaklep ključavnice je potreben dvojni vnos kode. Ključavnica se 
ne zaklene, dokler ne ponovite vnosa kode. Drugi vnos se izvede po 
utripu zelene LED. Za odklep ključavnice je zadosti en vnos kode. 
To funkcijo se lahko vključi naknadno.

Opozorilo baterije 
Ko stanje baterije doseže nizko raven, prične rdeča LED svetiti 3 
sekunde po vnosu kode. Če je dosežena kritična raven, se 
ključavnica ne zaklene več in se lahko odklene le še z uporabo 
master kode.
Opomba: Priporočamo menjavo baterije po prvem opozorilu.

Master koda
Master koda omogoča programiranje ključavnice. V primeru 
pozabljene PIN se ključavnico odklene z master kodo. V 
večuporabniškem načinu je PIN, ki je bila uporabljena za zaklepanje, 
pozabljena po vnosu master kode.
Opomba: Za vašo varnost vam priporočamo, da nastavite lastno 
master kodo.

Blokirni način
Po 4 nepravilnih vnosih PIN se ključavnica blokira za 45 sekund, 
tako da ne sprejme nobene vnešene kode. Blokiranost prikazuje 
LED, ki utripa vsako sekundo. Blokirni način se lahko prekine z 
vnosom master kode.

Opisi funkcij Konfiguracija

Vsak korak konfiguracije je zaključen z dvojnim utripom zelene 
LED. Nujno je pričeti z naslednjim korakom konfiguracije šele 
po tem, ko zelena LED utripne dvakrat. Če je zaznana napaka pri 
koraku konfiguracije, ključavnica to prikaže z osemkratnim 
utripom rdeče LED.

1  Izbira načina

a)    Privat način

Vnesi master kodo  1 Master koda 

Nastavi način  5 0 

Opomba: Za nastavitev privat kode glejte točko 3a "Nastavitev kode"

b)   Večuporabniški način

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Nastavi način  5 1 

Opomba: Po spremembi načina so vse funkcije ponastavljene na 
osnovne nastavitve. Ostane le ista master koda.

2    Nastavi dolžino PIN

Vnesi master kodo  1 Master koda 

Izberi število mest  0 x 

4 mestna: x = 4
6 mestna: x = 6

Opomba: Po spremembi števila mest se izbrišejo vse kode, 
shranjene v privat načinu.

3  Nastavitev funkcij

Glede na način so na voljo nekatere funkcije za konfiguracijo. 
Nastavite si funkcije, glede na vaše zahteve.

a)     Konfiguracija v privat načinu

Nastavitev kodo

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Nastavi PIN  3 xxxx (xx) 

Do 50 privat PIN se lahko shrani. Te morajo biti 4 ali 6 
mestne.

Izbris kode

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Izbriši kodo  9 xxxx (xx) 

Vnesi PIN, ki jo želite izbrisati.
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b) Konfiguracija v večuporabniškem načinu.

Aktivacija/deaktivacija potrditve kode

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Aktviraj  2 1 

Deaktiviraj  2 0 

c) Nastavitev splošnih funkcij

Sledeče funkcije se lahko konfigurira ne glede na način, v 
katerem je ključavnica. 

Nastavitev lastne Master kode

Vnesi trenutno master kodo  1 Master koda 

Vnesi novo master kodo  7 xxx xxx 

Master koda mora biti 6-mestna.

Aktivacija/deaktivacija LED indikatorja stanja

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Aktiviraj  8 1 

Deaktiviraj  8 0 

Nastavitev leve/desne uporabe

Vnesi Master kodo  1 Master koda 

Nastavi smer zaklepanja x 

leva: x = 4
desna: x = 6

1    Upravljanje v privat načinu

Zakleni  „“ (zadrži)
Odkleni Vnesi PIN

2    Upravljanje v večuporabniškem načinu

Zakleni Vnesi PIN +   

Odkleni Vnesi PIN

3  Vnos Master kode

Master koda mora biti vedno vnešena kod sledi:

Vnos Master kode  1 Master koda 

Opomba: Ko v večuporabniškem načinu za odklep uporabite Master 
kodo, se PIN, ki je bila uporabljena za zaklepanje, pozabi.

Upravljanje

Menjava baterije

1    Odvijte vijake za pokrovček za baterijo.

2  Odstranite pokrov za baterijo.

3  Odstranite baterijo

4  Vstavite novo baterijo.

5     Zaprite in privijačite pokrovček.

Elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Po 
koncu življenjske dobe napravo odnesite na posebna zbirna mesta za 
ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. 
Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali 
distributerju neposredno ob nakupu izdelka. S tem izpolnjujete 
zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja. 

KACIN JOŽICA s.p. METALIKA
Račeva 8 
4226 Žiri (Slovenia) 
Mob. + 386 68 / 176 519 
Tel. +386 4 / 510 53 60 
info@metalika-kacin.com 
www.metalika-kacin.com 

Odstranjevanje
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