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F) Garancijski pogoji 
 
1. Garancijski rok je 2 leti od dneva nakupa. Pogoj je ustrezen račun. 
2. Garancija ne zajema posege v primeru: 

- fizične ali električne okvare, kot posledica: napačne uporabe, udarca, ognja, vode, 
  električnega sunka-strele oziroma višje sile, 
- nestrokovnega in nepooblaščenega posega v proizvod, 
- če serijska številka na nalepki ni čitljiva ali pa je nalepka poškodovana, 
- škode zaradi neustreznega transporta. 

3. Garancija ne velja za naslednje posege: 
- vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe, 
- katerakoli prilagoditev ali sprememba proizvoda, ter nestrokovna priključitev, 
- priključitev električnega prijemnika-ključavnice ( EP-K ), ki ni izdelan za 
 delovno napetost med 8 V in 12 V, ter ima delovni tok med 0.4 A in 1.0 A oziroma 
1.5 A pri impulzni izvedbi. 

4. Priporočene  EP-K - električni prijemniki-ključavnice: 
 NUOVA-FEB, O&C, KVF, JIS, effeff. 

 
G) Popravila v garancijskem roku 
 

Datum 
 prevzema  

Datum 
popravila

Opis popravila Podpis in 
žig 

    
    
    
Zadnja revizija navodil: september 2008 
 
 

Informacije: (g.Puri) 
 
gsm: +386 (0) 40 832 179   tel. : +386 (0) 7 3025 464 
www.kljucavnica.net    fax:  +386 (0) 7 3025 464 
 
Servis: 
 
HST - INVEST d.o.o., Trg 31, 8216 Mirna peč  

 

Navodila za elektronsko ključavnico C-Lock  3000 + 
 
 
  Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje in nakup elektronske ključavnice. 
Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na vašega prodajalca, na 
internetni naslov ali na vašega monterja. 
 
  Z montažo elektronske ključavnice C-Lock 3000 + je Vaš dom bolj varen. 
Vedno kadar so vrata zaprta, so tudi zaklenjena (potrebno je dokupiti okovje z 
bunko, vzvodno ključavnico in EP-K). Vrata se odklepajo s 4 do 8 mestno 
številčno kombinacijo ali s ključem. Dodatno jih lahko zaklenemo še z 
zapahom oziroma z uporabo ključa. Vrata so torej lahko zaklenjena samo s 
številko ali pa s številko in ključem hkrati. 
  Montaža je možna na vsaka vrata. Z elektronsko ključavnico lahko 
odklepamo samo ena ali pa dvoje vrat. Na voljo je več modelov. Lahko se 
odločite za 1, 8, 40 ali 100 kombinacij-šifer za odklepanje posameznih vrat.         
  Na voljo je tudi mrežna verzija elektronskih ključavnic C-Lock 3000 + Net, 
ki je primerna za odklepanje in nadzor do 15, 30 ali 60 pisarn ali do 15, 30 ali 
60 apartmajev. 
   
 
A) Delovanje 
 
  Po vnosu pravilne 4 do 8 mestne kombinacije in pritisku na # se vrata čez 0,5 
sekunde odklenejo za čas 1 sekunde. Če se pri vnosu kombinacije zmotimo 
(odtipkamo napačno kombinacijo) lahko še dvakrat ponovimo vnos. Po tretjem 
napačnem vnosu se ključavnica izključi za 60 s. Šele po času 60 s je možen 
ponoven vnos. 
  Vrata odklenemo tako, da vtipkamo pravilno kombinacijo-šifro in pritisnemo 
# . 
  Vsakemu pravilnemu vnosu sledita dva piska. Vsakemu nepravilnemu vnosu- 
napaki sledi več kratkih piskov. Ko se piski končajo začnemo vse od začetka. 
V primeru izpada omrežne napetosti (230 V) deluje ključavnica in odklepanje 
vrat na 9 V bateriji. To velja le za modele z baterijsko podporo (oznake: S, 
2S). Če je bateriji potrebno zamenjati, nas ključavnica na to pravočasno 
opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda) na ohišju, tudi potem, ko smo 
odklenili vrata s pravilno kombinacijo-šifro. 
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B) Nastavitve za model C-Lock 3000 +  (40 ali 100 kombinacij-šifer) 
 
  Začetna kombinacija-šifra je 00000000, zakasnitev vklopa vrat 0 s, trajanje vklopa 
vrat pa 1 s. Na te nastavitve se vrnemo, če pritisnemo tipko z zvezdico ( * ) in zatem 
za minimalno 5 sekund sklenemo kontakta RESET na ploščici. Za to lahko 
uporabimo kovanec ali majhen ploščat izvijač. Kontakta RESET na ploščici 
sklenemo tudi v primeru, ko smo pozabili šifro. 
 
1. Prva sprememba upravnikove kombinacije-šifre pod zap. št. 00 
 
Črka PP pomeni, da počakamo 2 piska. Dva piska sta znak, da je ključavnica 
sprejela natipkano. 
Želimo nastaviti kombinacijo-šifro. Ta je lahko 1 do 8 mestna. V našem primeru smo 
za razlago izbrali kombinacijo-šifro 220 550 77. 

Vtipkamo naslednje: * 00 PP 00000000# PP 22055077 # 
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska. 
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. 
Ponovimo vse še enkrat. 
Opomba: Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 2 2 0 5 5 0 7 7 in pritisnemo # 
 
2. Sprememba uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 01 
 
Črka PP pomeni, da počakamo 2 piska. Dva piska sta znak, da je ključavnica 
sprejela natipkano. 
Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro. Ta je lahko 1 do 8 mestna. V našem primeru 
smo za razlago izbrali kombinacijo-šifro 400 300. 

Vtipkamo naslednje: * 01 PP 22055077# PP 400300# 
(220 550 77 je upravnikova kombinacija-šifra.) 
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska. 
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. 
Ponovimo vse še enkrat. 

 

Opomba: Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: 4 0 0 3 0 0 in pritisnemo # 
 
3. Postopek nastavitev za vse izvedbe 
 

a) Sprememba kombinacije-šifre od zap. št. 1 (01, 01) do zap. št.8 (40, 97) 
1. Pritisnemo * in vtipkamo želeno zaporedno številko 
2. počakamo 2 piska 
3. Vtipkamo upravnikovo kombinacijo-šifro in pritisnemo # 
4. počakamo 2 piska 
5. Vtipkamo uporabniško kombinacijo-šifro in pritisnemo # 
(2 piska za pravilen vnos, več piskov za napačen) 

b) Sprememba trajanja vklopa vrat 
* 9 (52, 99) PP kombinacija-šifra pod zap. št. 00 # PP število med 0 in 9 (0 in 9 sec) # 
 
Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišemo tako, da vnesemo vrednost 0000. 
 

C) Tehnični podatki: Delovna napetost 12 V DC, Napajanje 230 V AC - 8 VA, Tok v 
pripravljenosti - stand by 3 mA, Ob izpadu omrežne napetosti deluje na dve 9 V bateriji. 
Minimalno 90 ur oziroma 1000 odklepanj, Opozorilo za menjavo baterij, 1 do 8 mestna 
nastavljiva kombinacija-šifra, Po tretjem napačnem vnosu blokada za 60 s. 
 
Izhodni kontakti za: 
a) Relejni enopolni preklop 2 A / 24 V DC, 1 A / 125 V AC, 
b) EP-K (električni prijemnik – ključavnico, delovne napetosti 6 do 12 V). 
Dimenzije: tipkovnica Klasik ( 86 x 115 x 15 ) mm, ohišje ( 90 x 130 x 60 ) mm. 
 

D) Označevanje posameznih modelov: 
S+ - ena stanovanjska ali ena garažna vrata, od 1 do 8, 40 ali do 100 šifer, baterijska 
podpora ob izpadu omrežne napetosti 230V. 
2S+ - dvoje stanovanjskih ali dvoje garažnih vrat ali ena stanovanjska in ena garažna 
vrata, od 1 do 8, 40 ali do 100 šifer, baterijska podpora ob izpadu omrežne napetosti 
230V. 
 
E) POZOR! Nikoli ne smemo tipkati kombinacijo na tipkovnici 
tedaj, ko je vključeno-deluje odklepanje vrat na domofonu. 
Lahko nastane okvara, ker sta napravi (C-Lock 3000 + in domofon) vezani 
paralelno na EP-K (električni prijemnik - ključavnico), ki je na vratih. 
 
 
 
 
               Datum izdelave in žig:                               Datum prodaje in žig: 
 
               __________________                                 ___________________ 
 
                               

 ___                                                                 ___ 
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