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 B-Smart-Lock Keypad II   Uvod  

 
Spoštovani kupec! 
Hvala, da ste se odločili za B-Smart-Lock Keypad II – elektronsko 
ključavnico za zunanje omarice in opremo. Robustna in visokokakovostna
ključavnica služi organiziranemu zaklepanju omaric v različnih oddelkih in
omogoča priročno upravljanje z večjim številom uporanikov. 

 

Pomembno: Prosimo, upoštevajte vsa opozorila in si 

preberite navodila za uporabo pred začetkom konfiguracije.  

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega sistema. 

S spoštovanjem, 

METALIKA KACIN s.p. 
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 Splošno  

 
Zadnja verzija priročnika je na voljo na naši spletni strani: 
www.metalika-kacin.com in spletni strani proizvajalca: 
www.burg.de. 

 

 Privzete nastavitve  

 
 

Način Prosta izbira kode 

Master koda 934716 1 

Dolžina kode 4  

LED prikaz zaklepanja On  

Ponovni vnos kode Off  

Smer zaklepa leva  

 
1 Za vašo varnost nastavite novo master kodo pred uporabo 

ključavnice. Željeno master kodo nam lahko podate ob naročilu, da vam 
jo nastavimo mi. Master kodo lahko spremenite kadarkoli. 

C D 

A 

B 

http://www.metalika-kacin.com/
http://www.burg.de/
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 Pomembne informacije  

 
Vsak korak konfiguracije je kot dokončan potrjen z 

dvojnim utripom LED svetilke. Naslednji korak 

konfiguracije lahko začnete šele po tem svetlobnem 

signalu.  

 

Če preklopite med načini (iz proste izbire kode v fiksno določeno 
kodo), se vse druge funkcije resetirajo na privzete. 

 

Pozor: To ne velja za master kodo. 

 
Če je korak konfiguracije izveden nepravilno, ključavnica to 

signalizira z 8 zaporednimi utripi. 

 

Pozor: Po treh napačnih vnosih ključavnica zamrzne za 45 

sekund, kar prikaže rdeče utripanje. Stanje zamrznjenosti se lahko 

konča prej z vnosom master kode.  

Master koda mora biti vedno vnesena po sledečem postopku: 

 

√ √ 1 master koda √ npr. √ √ 1 934 716 √ 

 

 
 Tehnični podatki  

 
Opisi funkcij

  

 
Master koda 

Master koda prične vsako konfiguracijo. V načinu prosta 
izbira kode se koda (ob zaklenjeni ključavnici) resetira, ko je vnesena 
master koda.  

 

Način prosta izbira kode  

V tem načinu lahko uporabnik vnese katerokoli kodo za 

zaklep ključavnice. Nato lahko samo z isto kodo odkleni ključavnico. 
Ko je ključavnica odklenjena, se jo znova lahko zaklene s poljubno kodo.  

 

Način fiksno določena koda  
V tem načinu je koda shranjena v ključavnici, ki se odklene ali zaklene 
samo, ko je vnešena določena koda. Istočasno je lahko shranjenih do 
50 kod. Vsaka shranjena koda lahko odklene ključavnico, tudi če je 

bila zaklenjena z drugo kodo.  

 

LED lučka 

Rdeče utripanje (1x na sekundo) pomeni, da je ključavnica 

zaklenjena. Ko je odklenjena, LED ne sveti ali utripa. Ta 

funkcija je izbirna in se lahko poljubno vključi ali izključi.  

 

Ponovni vnos kode 

Potrditvena koda se lahko uporablja samo v načinu prosta 

izbira kode. Če je funkcija vključena, je potrebno ob zaklepanju kodo 
vnesti dvakrat, šele nato se ključavnica zaklene. Namen funkcije je, da 
prepreči uporabniku, da se zatipka ob določanju kode. Za odklep je 
potreben samo enkraten vnos. 

 

Opozorilo baterije 
Opozorilo za nizko stanje baterije je podano v dveh stopnjah. Če 
stanje baterije pade pod prvo stopnjo,  lučka posveti rdeče za tri 
sekunde po tem, ko je vnesena koda. Ko je stanje baterije kritično, 
se ključavnica ne zaklene več, odklene pa se samo z master kodo. 

 

Upoštevajte: priporočamo menjavo baterijo takoj, ko se pojavi 

rdeče opozorilo. 

Mere 68,9 x 68,9 x 24 mm 

Baterija litijeva baterija 3V, CR123A 

Življenjska doba: 

45.000 zaklepov 

Dovoljena temperatura 0°– 40°C 

(brez kondenzacije) 

 Tesnenje IP 54 

Število možnih kod 999.999 

Dolžina kode 4- ali 6- mestna 

Nastavitve Prosta izbira kode ali 
določena koda 

Material Ohišje: plastika (RoHs certificirano) 
 Številčnica: silikon 
 Ogrodje številčnice: Zamak (cink- 

aluminij zlitina) 
  Barva   Siva (poljubno po naročilu) 

Smer zaklepa Leva, desna 

Pritrditev ključavnice Vijak 5 x 16, Torx 20 

Zatič Plastični zapah 
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 Konfiguracija  

  1. Izbira načina  

Najprej se odločite, ali želite uporabjati način proste izbire kode ali 
določene kode. 

 
  a) Način določene kode 

 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Izbira načina √√ 5 0 √ 

 
  b) Način proste izbire kode 

 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Izbira načina √√ 5 1 √ 

 
  2. Nastavljanje dolžine kode  

V privzetih nastavitvah je koda štirimestna. 
 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Določi želeno število mest √√ 0 x √ 

število mest (x = 4 ali x = 6) 

Pozor: Če se spremeni število mest, se vse shranjene kode 

izbrišejo (velja za način določene kode). 

 
  3. Nastavitve funkcij za izbrani način  

Sedaj po vaših željah prilagodite funkcije, ki jih ključavnica omogoča.  

 
  a) Nastavitve načina določene kode  

 

Določanje kode 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Določitev kode √√ 3 xxxx (xx) √ 

Shranjenih je lahko do 50 kod. 

 
 

Izbris kode 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Izbris kode √√ 9 xxxx (xx) √ 

 

  b) Nastavitve načina proste izbire kode 

  4. Nastavitve splošnih funkcij 

Ne glede na izbran način, si lahko splošne funkcije nastavite glede 
na vaše zahteve.  

 

Nastavitev lastne master kode 

Vnos stare master kode       √√ 1 master  koda √ 

Vnos nove master kode       √√ 7 xxx xxx √ 

Master koda mora biti dolga 6 številk. 

 
 

Aktivacija/deaktivacija LED prikazovalnika 

 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Aktivacija √√ 8 1 √ 

Deaktivacija √√ 8 0 √ 

 
 

Nastavitev levega ali desnega zaklepanja 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Nastavitev smeri zaklepanja           √√ x √ 

leva: x= 4 

desna: x=6 

 
 Delovanje  

 
  a) V načinu določene kode 

 

Zaklepanje √ (zadrži) 

Odklepanje vnesi kodo 

 
  b) V načinu proste izbire kode 

 

Zaklepanje vnesi kodo √√ 

Odklepanje vnesi kodo 

Aktivacija/deaktivacija ponovnega vnosa kode 

Vnos master kode √√ 1 master koda √ 

Aktivacija √√ 2 1 √ 

Deaktivacija √√ 2 0 √ 
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 Menjava baterije  

  1. Odvij vijake na hrbtnem delu ključavnice. 

 
  2. Odstrani zaščitni pokrov. 

 
  3. Odstrani baterijo. 

 
  4. Vstavi novo baterijo. 

 
 

 

 

Kontakt 

 
 METALIKA KACIN s.p. 
 Račeva 8 

4226 Žiri 
+386 68 / 176 519 

info@metalika-kacin.com 

 
 




