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Za vašo varnost priporočamo določitev lastne master
kode pred uporabo ključavnice.

D
A Zapah
B Vrtljivi ročaj
C Številčnica
D Priključek za zasilno napajanje
Uvod
Spoštovani kupec!
Hvala, da ste se odločili za elektronsko ključavnico
B-Smart-Lock Combipad. Ta ključavnica je posebno
robustna in visokokakovostna. Služi organiziranemu
zaklepanje omaric, vitrin in predalov in omogoča
enostavno in udobno upravljanje več uporabnikov.
Pomembno: Prosimo, preberite in upoštevajte vsa
opozorila in navodila pred začetkom programiranja.

Splošno
Vsak korak programiranja se konča z dvojnim
utripom LED. Naslednji korak programiranja je
nujno pričeti šele, ko se utripanje preneha.
Če preklopite iz enega načina v drugega (privat
način v večuporabniškega ali obratno) se vse
shranjene kode izbrišejo. Enako se zgodi, če
spremenite dolžino kode.
Neznano oz. nepravilno programiranje (preveč
številk, napačen začetek, konec…) ključavnica javi
z 8 utripi LED
Prilagoditev funkcij – potrditev kode, dolžina kode in
prikaz stanja - se aktivirajo samo za način, v
katerem trenutno ste.
Napačni vnosi: Po treh napačnih vnosih se ključavnica
zablokira za 1 minuto, kar signalizira z dvo-sekundnim
utripanjem rdeče LED. Vsak naslednji nepravilen vnos
podaljša stanje zablokiranosti za dodatno minuto. To
stanje je možno prekiniti z master kodo Postopek:  1 Master koda 

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega
sistema.
S spoštovanjem
METALIKA KACIN s.p.
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Nastavitev privat kode

Tehnični podatki
Mere

96 x 64 x 23 mm

Baterija

Litijeva baterija 3 V, CR123A

Vnos master kode

 1 Master koda 

Vnos privat kode

 3 koda 
(dolžina kode odvisna od
nastavitve pod prejšnjo
točko)

Življenjska doba: 60,000
zaklepanj in odklepanj
Dovoljena temperatura 0°– 40°C (brez
kondenzacije)
Število možnih kod

999.999

Dolžina kode

4 or 6

Programiranje

Privat način (določena
koda) in večuporabniški
način (=hotelski način)

Material

Zamak

Smer zaklepanja

Leva, desna

Pritrditev

Z vijaki

Zapah

Iz cinka (ponikljan)

Na ključavnico se lahko nastavi do 50 kod.

Izbris privat kod
Vnos master kode

 1 Master kode 

Izbris kode

 9 koda za izbris 

Koda je izbrisana.
Vključitev / izključitev potrditve kode
Vnos master kode

 1 Master koda 

Vključitev potrditve kode  2 1 
Programiranje

Za izključitev potrditvene kode v drugem koraku
namesto 1 pritisnite 0.

Nastavitev lastne master kode
Vnos stare master kode

 1 Master koda 

Vnos nove master kode

 7 nova master koda
(6-mestna) 

Nastavitev privat načina

Vključitev / izključitev samodejnega zaklepa
Vnos master kode

 1 Master koda 

Izključitev
Samodejnega zaklepa

 6 1 

Za vključitev samodejnega zaklepa v drugem
koraku pritisnite 0 namesto 1.

Vnos master kode

 1 Master koda 

Privat način

 5 0 

Nastavitev večuporabniškega načina
Vnos master kode

 1 Master koda 

Večuporabniški način

 5 1 

Vključitev / izključitev prikaza stanja
Vnos master kode

 1 Master koda 

Vključitev prikaza stanja  8 1 
Za izključitev prikaza pritisnite 0 namesto 1.

Nastavitev dolžine kode
Vnos master kode

 1 Master koda 

Določitev dolžine kode

 0 x  | (x = 4 ali x = 6)

*Ko se spremeni dolžina kode, se vse shranjene
kode izbrišejo.
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Montaža

1. Položite okvir na notranjo stran vrat okoli
vgradne luknje.

Opredelitve pojmov
Večuporabniški način
Uporabnik zapre vrata in jih zaklene s kodo po svoji izbiri.
Vstavljena koda je veljavna dokler ključavnica ni
odklenjena z isto kodo.
Privat način
Določena koda. Do 50 kod se lahko shrani na
ključavnico.
Hotelski način
Glej večuporabniški način.

2. Vstavite ključavnico iz zunanjega dela vrat
diagonalno v okvir.

Samodejni zaklep
Samodejni zaklep se uporablja samo v privat načinu. Če
je samodejni zaklep aktiviran, se ključavnica sama
zaklene v 3 sekundah po odklepu. Za vnovičen odklep
je potrebno ponovno vnesti kodo.
Prikaz stanja
Če je ključavnica zaklenjena, rdeča LED utripne vsako
sekundo. Ko je ključavnica odklenjena, LED ne utripa.
Prikaz stanja se lahko nastavi.

3. Pritisnite ključavnico od zunaj proti vratom in
privijte vijake skozi za to predvidene luknje.

Master koda
Master koda prične vsako programiranje in lahko
odkleni ključavnico, če uporabnik pozabi kodo. Po
vnosu master kode, se v večuporabniškem načinu
izbriše koda, s katero je bila ključavnica zaklenjena.
Master koda mora biti vnešena po sledečem postopku:
 1 MasterCode 
Potrditev kode
Koda vnešena v večuporabniškem načinu mora biti
potrjena po utripu zelene LED. S tem se izognemo, da
uporabniki pozabijo svojo kodo.

4. Vijake zategnite ročno.
Opozorilo baterije
Opozorilo, da je raven baterije nizka ključavnica odda
v dveh stopnjah. Ko se ključavnica sprazni do neke
mere, posveti LED rdeče za 3 sekunde po vnosu kode.
Ko je stanje baterije kritično, se ključavnica ne
zaklene več in se odpre samo z master kodo.
Priporočamo menjavo baterijo takoj, ko prejmete
prvo opozorilo od ključavnice (rdeča LED).
Če so opozorila ignorirana in se baterije spraznijo, se
ključavnico lahko odkleni samo s posebno napravo, ki
vam jo lahko dobavimo kot dodatno opremo.
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Menjava baterije
1. Odvijte vijak za zaščitno ploščo.
2. Odstranite zaščitno ploščo.
3. Odstranite bateriji.
4. Vstavite novi bateriji.

Stik s pooblaščenim prodajalcem
METALIKA KACIN s.p.
Račeva 8
4226 Žiri (Slovenija)
Telefon/fax: + 386 (0) / 4 510 53 60
Mobi + 386 (0) 68 / 176 519
info@metalika-kacin.com
www.metalika-kacin.com
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