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CONTACT Navodila za uporabo 

 

Struktura 

 

Zaklepni del, kontra blokada, čitalec in transponder. 

 

 

 

   1. Privat način: trajno dodeljen transponder, dvojni privat način, večuporabniški način (hotelski način) 

   2. Napajanje: AA  Alkaline baterije* (4 na ključavnico)  

   3. Opozorilo nizkega stanje baterije: ko napetost pade pod 4.8 V 

   

   5. Dodatni vir napajanja (Audio priključek) 

   6. Samodejno odpiranje vrat: Ko je pred ključavnico pridržan transponder, se vrata samodejno odprejo (odrine  
jih vzmet na ključavnici)  

 

   8.Dovoljena delovna temperatura: -15℃～60℃ 

 

Funkcije in lastnosti

4. Življenjska doba baterije: 10-15 mesecev
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Delovanje 

   1. Programiranje: Privat način, dvojni privat način, večuporabniški način  

■ Privat način: Nastavljanje točno določenega dodeljenega transponderja 

■ Dvojni privat način：Za odklepanje je potrebna master kartica in dodeljen transponder 

■ Večuporabniški način: Ključavnico se zaklene s katerokoli kartico, odklene pa samo s tisto, s katero je bila 

zaklenjena. 

Postopek 

Odstranite pokrov baterije, kjer najdete mini luknjo (programerski gumb). S špičastim predmetom (npr. šivanko) 

pritisnite gumb. Ključavnica začne piskati. Če izpustite gumb, ko ključavnica piska prvič (PI), ste nastavili privat 

način. Če izpustite gumb, ko ključavnica piskne dvakrat (PI PI), ste nastavili dvojni privat način. Če izpustite 

gumb, ko ključavnica piskne trikrat, ste nastavili večuporabniški način.  

   2.Nastavitev master kartice. 

Transponder (kartico), ki jo boste po programiranju prislonili pred ključavnico, ste nastavili za master kartico.  

   3. Privat način: Dodeljevanje transponderja 

1. Nastavite privat način. 

2. Prislonite master kartico. Ključavnica se bo odprla, utripnila bo modra LED. 

3. Prisloni transponder, ki ga želite dodeliti ključavnici. Ključavnica naredi zvok aplavza. Dodate lahko do 10 

dodeljenih transponderjev. Dodeljevanje je končano, ko modra LED utripne šest krat 

   4. Dvojni privat način： 

Za odklep sta potrebna dva transponderja: master kartica in dodeljen transponder. Najprej prislonite master 

kartico, nato še dodeljen transponder, šele nato se bo ključavnica odklenila. 

   5. Večuporabniški način： 

Ključavnico se lahko zaklene z vsakim transponderjem, odklene pa le s tistim, ki je zaklenil ključavnico. 

   

 

 

6. Onemogočanje uporabniške kartice:

Prislonite master kartico šestkrat zapored.




