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•	 Kapaciteta:	1000	odtisov	po	čitalcu
•	 Napajanje	2	x	1,5	V	AA	baterija
•	 Varnostni	priklop	za	9	V	baterijo
•	 Uporabniški	vmesnik	na	čitalcu:	modra	LED,	piskač
•	 Upravljanje	z	daljinskim	upravljalnikom
•	 Hitra	prepoznava	prstnega	odtisa	<1,2	s
•	 Operativna	temperatura:	-30	ºC	do	+80	ºC
•	 Operativna	vlažnost:	do	100	%
•	 Odtisi	ostanejo	v	bazi	tudi	v	primeru	prekinjenega	napajanja
•	 Zadnja	generacija	kapacitivnega	senzorja	FPC1011,	resolucija	363	dpi	3D
•	 Evro	profil	60–120	mm
•	 Možnost	izbire	režima	za	leva	ali	desna	vrata	
•	 Zaklepanje	samo	z	obračanjem	gumba
•	 Možnost	priklopa	zasilnega	napajanja	na	zunanjem	gumbu	z	uporabo	9	V	baterije
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Cilindrična ključavnica 
s čitalnikom prstnih odtisov na baterije
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REX-cylinder je čitalec prstnih odtisov, integriran v ključavnico z evro profilom. Namen 
naprave je omogočiti uporabniku odklepanje vrat s pomočjo prstnega odtisa. Na zu-
nanjem gumbu je vgrajen senzor za odčitavanje prstnih odtisov najnovejše generacije, 
ki je sposoben posneti tridimenzionalno sliko prstnega odtisa. Slika prstnega odtisa 
se nato obdela v procesorju in generira tako imenovani »template« oziroma posebno 
kodo prstnega odtisa. 

Naprava se napaja baterijsko z dvema 1,5 V baterijama tipa AA in je tako popolnoma 
samostojna ter ne potrebuje dodatne električne inštalacije.

Naprava se upravlja z daljinskim upravljalcem, s katerim lahko vnašamo ali brišemo 
prstne odtise v napravi, lahko pa tudi sprožimo odklepanje v primeru, da je senzor 
prstnih odtisov poškodovan in ne deluje. Naprava ima tudi možnost vzpostavitve za-
silnega napajanja, če se notranje baterije popolnoma izpraznijo. Zasilno napajanje se 
vzpostavi s priklopom 9 V baterije na za to namenjen priklop, ki se nahaja v zunanjem 
gumbu.

Naprava ima možnost izbire režima delovanja za leva ali desna vrata. Režim leva/desna 
vrata se izbere na stikalu, ki se nahaja v notranjem gumbu.

Naprava ima vgrajen poseben sistem varčevanja z energijo, kar omogoča dolgo ži-
vljenjsko dobo baterij (pri normalni uporabi 18–24 mesecev). Sistem varčevanja z 
energijo deluje tako, da se naprava 10 s po vsaki operaciji popolnoma ugasne. V notra-
njem gumbu je vgrajen pospeškometer, ki zazna vrtenje gumba in nato zažene napra-
vo. Naprava se zažene ob rahlem vrtenju gumba v katero koli smer, za to pa potrebuje 
0,3 s.

Daljinski upravljalnik:

Z napravo se lahko upravlja z daljinskim upravljalnikom. Domet daljinskega uprav-
ljalnika je zelo kratek, ker je sprejemna antena znotraj zunanjega kovinskega gumba, 
kar ovira domet daljinskega upravljalnika. Daljinski upravljalnik je potrebno vedno ob 
uporabi približati čisto do plastičnega pokrova zunanjega gumba in pritisniti na želeni 
gumb.

Spremenljiva koda:

Spremenljiva koda je koda, ki jo oddaja daljinski upravljalnik. Ko se ga upari z napravo, 
si daljinski upravljalnik in sprejemnik izmenjata ključ, po katerem se ta koda spremi-
nja. Z vsakim pritiskom na kateri koli gumb daljinskega upravljalnika se odda signal, ki 
vključuje tudi spremenljivo kodo, ta pa je vsakokrat drugačna.

Če se pritisne na gumb daljinskega upravljalnika, ko sprejemnik ni v dometu, ta poš-
lje signal v prazno. To se lahko zgodi do 50-krat. Potem pa se ključ izgubi in daljinski 
upravljalnik ni več uparjen s sprejemnikom. Torej je potrebno paziti, da se na da-
ljinskem upravljalniku ne pritiska na gumbe, ko le-ta ni v dometu sprejemnika!

1. OPIS NAPRAVE

A - tipka za dodajanje 
prstnih odtisov

B - tipka za brisanje 
posameznega uporabniškega 

prstnega odtisa

C - tipka za brisanje 
celotne baze

D - tipka za 
odklepanje
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Z uporabo kapacitivnega senzorja zadnje generacije smo omogočili odlično odčitava-
nje prstnih odtisov v vseh pogojih in minimalizirali možnost zlorabe. Vsaka tehnologija 
pa temelji na določenih zakonitostih, zato je v nadaljevanju opisana pravilna uporaba 
kapacitivnega senzorja. Z malo vaje in upoštevanjem naslednjih navodil boste zelo 
hitro dobili pravi občutek za pravilno uporabo. Večina konkurenčnih proizvodov ima 
vgrajene kapacitivne senzorje, preko katerih je potrebno prst potegniti. REX-cylinder 
ima vgrajen kapacitivni senzor, na katerega se prst prisloni/pritisne. Edino, kar mora 
uporabnik paziti, je, da prst ni prislonjen/pritisnjen na senzor premočno ali premalo in 
da je površina prsta dovolj velika. Kadar pritisnemo prst na senzor, mora biti ta najmanj 
70 % pokrit s površino prsta. Paziti je potrebno tudi, da se med identifikacijo prst ne 
premika ter da se prst pri identifikaciji pritisne na senzor v enakem položaju kot pri 
vnosu. (Rahli odmiki v poziciji so sicer mogoči.)

Priporočljivo je vnesti vsaj dva prstna odtisa vsake roke, zato da v slučaju poškodbe 
uporabnik še vedno lahko odpre vrata s prstom, ki ni poškodovan. Med postopkom 
vnosa prstnega odtisa mora uporabnik pritisniti prst ob senzor za približno 7 s, zato 
da se shranijo trije različni odčitki. Če je vnos neuspešen (prst ni pravilno pritisnjen ob 
senzor ali pa je površina prsta premajhna), se ta ne bo shranil. Center prstnega odtisa 
(Core) naj bo pozicioniran na sredini senzorja, saj je na tem delu največ vijug prstnega 
odtisa (slika spodaj). 

Opomba:

Pomembno je, da se pri vnosu prstnega odtisa vnese lepo sliko prstnega odtisa, zato 
naj bodo prsti pri vnosu čisti in suhi. To omogoči, da naprava shrani kvalitetne odčitke 
in drastično zmanjša možnost kasnejše napake pri preverjanju prstnega odtisa. 

Lahko se zgodi, da bo vnos prstnega odtisa neuspešen. To se lahko zgodi iz različnih 
vzrokov: prstni odtis je premajhen, prstni odtis je moker ali umazan (REX sicer prepoz-
na tudi prstne odtise, ki so vlažni ali blago umazani oziroma mastni, vendar je bolje 
imeti med postopkom vnosa čiste prste). 

Vsaka funkcija je časovno omejena. Kadar vnašamo nov prstni odtis, imamo dve minuti 
časa za dokončanje operacije. Če operacija zaradi kakršnega koli vzroka ni bila dokon-
čana, ni bojazni za zlorabo, saj se bo operacija samodejno izklopila po izteku časovne 
omejitve. Isti prstni odtis lahko vnesemo več kot enkrat. To je prednost za ljudi, ki ima-
jo poškodovane ali manj izrazite prstne odtise. Če vnesemo isti prstni odtis večkrat, 
zmanjšamo možnost kasnejše napake pri identifikaciji. Vendar pa je treba paziti, da 
administratorskega prsta ne vnesemo še kot uporabnika, ker se kasneje lahko 
pojavijo težave pri upravljanju. Naprava namreč lahko isti prst enkrat prepozna kot 
administratorja, drugič kot uporabnika. Administratorski prstni odtis se lahko vnese 
večkrat samo kot administrator pri prvih treh vnosih.

2. PRAVILNA UPORABA 

Zelo pomembno je, da se prst 
kvalitetno vnese, zato bodite pozorni 

pri vnašanju odtisov!
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Odklepanje z zunanje strani:

Ko so v napravi vneseni prstni odtisi, se vrata odklene tako, da se napravo najprej zbu-
di, tako da se gumb zavrti v levo ali desno in nato postavi tako, da se na senzor lahko 
prisloni prst, ki je v bazi prstnih odtisov. Ko se naprava zbudi, (to se zgodi v 0,2 s) se 
prižge modra LED + pisk za 0,2 s. Prst se pritisne na senzor tako kot takrat, ko je bil 
vnesen. Ko je prstni odtis prepoznan, se zatič na notranjem gumbu obrne in omogoči 
odklepanje, takrat se prižge modra LED + pisk za 0,5 s.

Sedaj obrnite gumb v smeri odklepanja in odklenite vrata.

Vrata se lahko odklene tudi z daljinskim upravljalnikom. Daljinski upravljalnik je sicer 
namenjen upravljanju z napravo, vendar v primeru, ko iz kakšnega razloga ni možno 
odkleniti vrat s prstnim odtisom, je možno to storiti s pritiskom na tipko D za 3 s. Ko 
se zatič na notranjem gumbu obrne in omogoči odklepanje vrat, se prižge modra LED 
+ pisk za 0,5 s.

3. ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE

Odklepanje z notranje strani:

Odklepanje z notranje strani vrat poteka popolnoma mehansko. Na notranjem gumbu 
je obroč, ki ga je možno povleci stran od površine vrat. Na ta način se zatič povleče v 
notranjost gumba in omogoči odklepanje. To se najlažje stori tako, da se gumb zavrti 
v smeri odklepanja, dokler se zatič ne zatakne, nato se povleče za obroč, da se zatič 
umakne in se nadaljuje z odklepanjem.

Zaklepanje:

Za zaklepanje vrat ni potrebno uporabiti prstnega odtisa ali daljinskega upravljalnika. 
Zatič na notranjem gumbu je oblikovan tako, da se pri zaklepanju vedno sam umakne 
v notranjost gumba in je tako zaklepanje vedno omogočeno. Ko je potrebno vrata za-
kleniti, se z roko zunanji ali notranji gumb preprosto zavrti v smeri zaklepanja, dokler 
vrata niso zaklenjena.
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Prvi trije prstni odtisi, ki se jih vnese v napravo, imajo administratorske pravice. Lahko 
se vnese tri različne prste ali pa enega in istega. Priporočljivo je vnesti prstne odtise 
vsaj dveh oseb, izbrati pa je treba tisti prst, ki ima najbolj izrazit odtis (odtis ne  sme biti 
poškodovan zaradi fizičnega dela ali detergentov). S temi tremi prsti se lahko upravlja z 
napravo. Vsi nadaljnji prsti, ki se jih vnese, lahko zgolj odklepajo, ne morejo pa dodajati 
ali brisati prstnih odtisov.

Paziti je treba, da se administratorski prstni odtis vnese samo kot administrator 
in ne kasneje še enkrat kot uporabnik. To lahko povzroči težave pri upravljanju. Na-
prava namreč lahko isti prstni odtis enkrat prepozna kot administratorja, drugič kot 
uporabnika. Administratorski prstni odtis se lahko vnese večkrat samo kot administra-
tor pri prvih treh vnosih.

4. VNOS ADMINISTRATORSKEGA PRSTNEGA ODTISA

Postopek vnosa administratorskega prstnega odtisa:

•	Pritisnite tipko A na daljinskem upravljalcu za 3 s.

•	Modra LED + pisk 2 x 1 s.

•	Administrator pritisne prst, ki ga dodaja, na senzor (središče prstnega odtisa naj bo 
na sredini senzorja) in ga tako drži približno 7 s.

•	Po približno 7 s se prižge modra LED + pisk 3 x 1 s, administratorski prstni odtis je 
uspešno shranjen.

•	Če se prižge modra LED + pisk po 7 s 3 x na hitro, prstni odtis ni uspešno shranjen.

•	V spisek administratorjev in uporabnikov, ki ga najdete v navodilih za uporabo, 
vpišite, kateri prst je vnesen in kolikokrat.

Opomba:

Administratorski prst se lahko uporablja tudi za odklepanje. Za dokončanje funkcije 
imate na voljo 2 minuti. V kolikor ta čas poteče ali pa je bilo izvajanje neuspešno (mo-
dra LED + pisk 3 x na hitro), je potrebno postopek ponoviti.

5. VNOS UPORABNIŠKEGA PRSTNEGA ODTISA

V napravi je prostora za 997 uporabniških prstnih odtisov, zato se lahko zaradi boljše 
prepoznave isti prstni odtis vnese večkrat. 

Za vnos uporabniškega prstnega odtisa je potrebna avtorizacija administratorja, zato 
mora biti ta pri vnosu prisoten.

Postopek vnosa uporabniškega prstnega odtisa:

•	Pritisnite tipko A na daljinskem upravljalcu za 3 s.

•	Modra LED + pisk 2 x 1 s.

•	Administrator pritisne prst na senzor, da odobri dodajanje.

•	Modra LED + pisk 1 x 0,5 s.

•	Sedaj uporabnik pritisne prst, ki se ga dodaja, na senzor (središče prstnega odtisa 
naj bo na sredini senzorja) in ga tako drži približno 7 s.

•	Po približno 7 s modra LED + pisk 3 x 1 s, uporabniški prstni odtis je uspešno 
shranjen.

•	Če se prižge modra LED + pisk po 7 s 3 x na hitro, prstni odtis ni uspešno shranjen.

•	V spisek administratorjev in uporabnikov, ki ga najdete v navodilih za uporabo, 
vpišite, kateri prst je vnesen in kolikokrat.

Opomba:

Uporabnik lahko samo odklepa vrata, ne more pa dodajati ali brisati prstnih odtisov 
v napravi. Za dokončanje funkcije imate na voljo 2 minuti. V kolikor ta čas poteče ali 
pa je bilo izvajanje neuspešno (modra LED + pisk 3 x na hitro), je potrebno postopek 
ponoviti.
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Iz naprave je možno izbrisati posamezni uporabniški prstni odtis, vendar mora biti 
uporabnik, katerega prstni odtis se briše, pri tem prisoten. Če uporabnik ne more biti 
prisoten, potem posameznega prstnega odtisa ni možno izbrisati. Briše se lahko samo 
posamezne prstne odtise uporabnikov, administratorskega prstnega odtisa ni možno 
izbrisati drugače, kot da se izbriše celotna baza prstnih odtisov.  

6. BRISANJE UPORABNIŠKEGA PRSTNEGA ODTISA

Postopek brisanja uporabniškega prstnega odtisa:

•	V spisku administratorjev in uporabnikov preverite, kateri prsti uporabnika, ki ga 
želite izbrisati, so vneseni in kolikokrat.

•	Pritisnite tipko B na daljinskem upravljalcu za 3 s.

•	Modra LED + pisk 3 x 1 s.

•	Administrator pritisne prst na senzor, da odobri brisanje.

•	Modra LED + pisk 1 x 0,5 s.

•	Sedaj uporabnik pritisne prst, ki se ga briše, na senzor.

•	Po nekaj sekundah se prižge modra LED + pisk 3 x 1 s, uporabniški prstni odtis je 
uspešno izbrisan.

•	Če se prižge modra LED + pisk 3 x na hitro, prstni odtis ni izbrisan.

Opomba:

Če je uporabniški prstni odtis vnesen v napravi več kot enkrat, je potrebno brisanje 
ponoviti tolikokrat, kolikorkrat je bil prstni odtis vnesen. Za dokončanje funkcije imate 
na voljo 2 minuti. V kolikor ta čas poteče ali pa je bilo izvajanje neuspešno (prižge se 
modra LED + pisk 3 x na hitro), je potrebno postopek ponoviti.

Celotno bazo prstnih odtisov lahko izbriše samo administrator. Ker gre za kritično deja-
nje, saj se izbrišejo vsi prstni odtisi, je potrebno postopek dvakrat potrditi.

Celotno bazo prstnih odtisov se ponavadi izbriše takrat, ko je potrebno izbrisati ad-
ministratorski prstni odtis, uporabniški prstni odtis, če ta ni več dosegljiv, ali če se je 
menjal lastnik naprave.

7. BRISANJE CELOTNE BAZE PRSTNIH ODTISOV

Postopek brisanja celotne baze prstnih odtisov:

•	Pritisnite tipko C na daljinskem upravljalniku za 3 s.

•	Modra LED + pisk neprestano 1 s na vsake 3 s.

•	Administrator pritisne prst na senzor, da odobri brisanje.

•	Modra LED + pisk 0,5 s.

•	Administrator še enkrat pritisne prst na senzor, da odobri brisanje.

•	Brisanje traja do 15 s.

•	Ko je baza izbrisana, se prižge modra LED + pisk 5 x 1 s.

Opomba:

Za dokončanje funkcije imate na voljo 2 minuti. V kolikor ta čas poteče ali pa je bilo 
izvajanje neuspešno (modra LED + pisk 3 x na hitro), je potrebno postopek ponoviti.

V kolikor je prišlo do izgube daljinskega upravljalnika ali pa je potrebno dodati doda-
tnega (doda se lahko do 60 daljinskih upravljalnikov), se to lahko stori tako, da se priti-
sne funkcijsko tipko, ki se nahaja v notranjem gumbu za 3 s. Potem imate 20 s časa, da 
dodate nov daljinski upravljalnik, dejanje pa mora potrditi eden od administratorjev.

Funkcijska tipka se nahaja pod pokrovom notranjega gumba.

8. DODAJANJE NOVEGA ALI DODATNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA



9SL

FUNKCIJSKA TIPKA

Postopek dodajanja novega daljinskega upravljalnika:

•	Pritisnite funkcijsko tipko za 3 s, nahaja se pod pokrovom notranjega gumba 
(prikazano na sliki). Po 3 s tipko izpustite.

•	Prižge se modra LED + pisk 1 x 0,5 s.
•	Administrator pritisne prst na senzor, da odobri dodajanje daljinskega upravljal-

nika.
•	Prižge se modra LED + pisk 1 x 0,5 s.
•	Na voljo imate 20 s, da na daljinskem upravljalniku, ki se ga dodaja, pritisnete ka-

tero koli tipko za 1 s. (Daljinski upravljalnik morate približati plastičnemu pokrovu 
zunanjega gumba).

•	Po uspešnem dodajanju se prižge modra LED + pisk 3 x 1 s.

Opomba:

Za dokončanje funkcije imate na voljo 20 sekund. V kolikor ta čas poteče ali pa je bilo 
izvajanje neuspešno (prižge se modra LED + pisk 3 x na hitro), je potrebno postopek 
ponoviti.

V napravo se lahko doda do 60 daljinskih upravljalnikov. Če je v napravo že bilo doda-
nih 60 daljinskih upravljalnikov in je prišlo do izgube katerega od njih in želite dodati 
novega, je potrebno napravo povrniti v tovarniške nastavitve »factory reset« ter po-
novno dodati vsak daljinski upravljalnik posebej.

Po sproženi povrnitvi v tovarniške nastavitve »factory reset«, se prvi daljinski upravljal-
nik doda brez avtorizacije administratorja, ker v bazi še ni prstnih odtisov.

Če je potrebno napravo iz katerega koli razloga povrniti v tovarniške nastavitve (admi-
nistratorski prsti niso prepoznani oziroma administrator ni več dosegljiv in je potrebno 
izbrisati celotno bazo prstnih odtisov ali pa je potrebno izbrisati daljinske upravljalnike, 
ki so seznanjeni s to napravo), se to lahko stori s pritiskom na funkcijsko tipko za 30 s.

Funkcijska tipka se nahaja pod pokrovom notranjega gumba.

9. POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV »FACTORY RESET«

Postopek povrnitve tovarniških nastavitev:

•	Pritisnite funkcijsko tipko za 30 s, nahaja se pod pokrovom notranjega gumba 
(prikazano na sliki). 

•	Po 30 s se prižge modra LED + pisk 5 x 1 s. Naprava je v stanju tovarniških nasta-
vitev.

Opomba:

Po povrnitvi v tovarniške nastavitve je izbrisana celotna baza prstnih odtisov in izbri-
sani so vsi seznanjeni daljinski upravljalniki. Sedaj je potrebno najprej ponovno dodati 
daljinski upravljalnik in nato vnesti prstne odtise.

NASTAVITEV ZA 
LEVO ALI DESNO 

ODPIRANJE VRAT
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V kolikor pade napetost baterij pod kritično mejo, bo naprava vsakokrat, ko se bo zag-
nala, oddala 5 kratkih piskov in ob tem se bo prižgala modra LED. To pomeni, da je 
potrebno čim prej zamenjati bateriji. V napravi sta nameščeni 2 bateriji tipa AA. Na 
pokrovu baterij je označena polariteta baterije. Na strani, kjer je označen +, mora biti 
na zunanji strani pozitivni pol baterije, kjer je označen -, mora biti na zunanji strani 
negativni pol baterije.

10. ZAMENJAVA BATERIJ

Postopek zamenjave baterij:

•	Odvijte pokrov notranjega gumba (pokrov se zavrti za 10° v levo in sname).

•	Odvijte vijak pokrova baterij in ga snemite.

•	 Izvlecite stari bateriji in vstavite novi (pazite, da sta bateriji pravilno obrnjeni).

•	Namestite pokrov baterij in ga privijte ter zaprite pokrov notranjega gumba.

•	Preverite, če naprava pravilno deluje.

Opomba:

Svetujemo uporabo kvalitetnih baterij, saj tako naprava deluje eno leto pri običajni 
uporabi. Če se uporabi baterije slabše kvalitete, se čas delovanja lahko bistveno skrajša.

Pri zamenjavi bodite pozorni, da bateriji pravilno obrnete (polariteta je označena na 
pokrovu baterij). Če bateriji obrnete narobe, naprava ne bo delovala.

V kolikor sta se bateriji v napravi popolnoma izpraznili, preden ste ju uspeli zamenjati 
in zato ne morete vstopiti v prostor, je na zunanjem gumbu možno vzpostaviti zasilno 
napajanje. Za to potrebujete standardno 9 V baterijo, ki jo je možno kupiti v večini 
trgovin in bencinskih servisih.

11. VZPOSTAVITEV ZASILNEGA NAPAJANJA

PRIKLJUcIte 
baterijo 

na konektor
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Postopek vzpostavitve zasilnega napajanja:

•	Snemite pokrov zunanjega gumba (za to potrebujete izvijač ali manjši kovanec ter 
ga potisnete v zarezo na spodnji strani gumba ter zavrtite, da se gumb sname).

•	 Iz gumba na rahlo izvlecite priključek za 9 V baterijo.

•	Baterijo priklopite na priključek.

•	Naprava sedaj deluje in lahko odklenete vrata s pomočjo prsta ali daljinskega 
upravljalnika.

•	Snemite baterijo in priključek pospravite nazaj v gumb ter zaprite pokrov.

Opomba:

Zasilno napajanje naj bo priključeno samo toliko časa, da odklenete vrata. Za tem takoj 
snemite 9 V baterijo in zamenjajte bateriji v notranjem gumbu.

Če bi se zgodilo, da bi naprava iz nekega razloga obstala in se ne bi odzivala več, se 
lahko ponovno zažene procesor tako, da se kontakta za 9 V baterijo sklene v kratek stik. 
Naprava se ponovno zažene in nastavi vse parametre.

12. PONOVNI ZAGON PROCESORJA (RESET)

Postopek ponovnega zagona procesorja:

•	Snemite pokrov zunanjega gumba (za to potrebujete izvijač ali manjši kovanec ter 
ga potisnete v zarezo na spodnji strani gumba ter zavrtite, da se gumb sname).

•	 Iz gumba na rahlo izvlecite priključek za 9 V baterijo.

•	S kovinskim predmetom (izvijač ali kovanec) sklenite kratek stik med kontaktoma 
nastavka za 9 V baterijo za približno 1 s.

•	Procesor se ponovno zažene in naprava mora delovati normalno.

Opomba:

Po ponovnem zagonu procesorja mora naprava delovati normalno, vsi prstni odtisi 
ostanejo v bazi.

REX-cylinder ne potrebuje posebnega vzdrževanja. V nekaterih primerih (če se napra-
va uporablja z mastnimi ali umazanimi prsti), se jo lahko očisti s suho krpo. 

V nobenem primeru se ne sme pri čiščenju uporabiti agresivnih čistil, polirnih 
past ali kislin! Čiščenje ali drgnjenje površine senzorja s trdimi in ostrimi predme-
ti lahko povzroči okvaro senzorja in prenehanje delovanja naprave, posledično 
pa izgubo garancije.

13. VZDRŽEVANJE NAPRAVE 

USTVARITE 
KRATEK 

STIK
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LED PISK INTERVAL RAZLAGA

Modra/
utripa

Da 1	x	0.5	s
•	 Prstni	odtis	je		prepoznan	ali	pa	je	bila	pritisnjena	tipka	za	odklepa-

nje	na	daljinskem	upravljalniku	in	zatič	je	sproščen.
•	 Sproženo	je	dodajanje	daljinskega	upravljalnika.

Modra/
utripa

Da 2	x	1	s •	 Sproženo	je	dodajanje	prstnega	odtisa.

Modra/
utripa

Da 3	x	1	s
•	 Prstni	odtis	je	uspešno	shranjen/izbrisan.
•	 Sproženo	je	brisanje	uporabniškega	prstnega	odtisa.
•	 Daljinski	upravljalnik	je	uspešno	dodan.

Modra/
utripa

Da
Nepreki-
njeno

•	 Sproženo	je	brisanje	celotne	baze	prstnih	odtisov.
Modra/
utripa

Da 5	x	1	s
•	 Baza	prstnih	odtisov	je	izbrisana.
•	 Povrnitev	tovarniških	nastavitev	»factory	reset«.

Modra/
utripa

Da 3	x	0.2	s
•	 Prstni	odtis	ni	bil	prepoznan.
•	 Potekla	je	časovna	omejitev.

Modra/
utripa

Da 1	x	0.2	s •	Naprava	se	je	zagnala.
Modra/
utripa

Da 5	x	0.2	s
•	Napetost	baterije	je	pod	kritično	mejo.	Zamenjajte	bateriji	v	

notranjem	gumbu.

14. TABELA SVETLOBNIH SIGNALOV

NAPAKA VZROK ODPRAVLJANJE	NAPAKE

Vnos	
prstnega	
odtisa	ni	
uspel.

Prst	je	bil	pritisnjen	na	
senzor	premočno	ali	
prelahno.

Prstni	odtis	mora	biti	pritisnjen	ob	površino	senzorja	z	
normalno	močjo.

Premajhna	površina	prstne-
ga	odtisa	je	bila	pritisnjena	
ob	senzor.

Prstni	odtis	mora	biti	pritisnjen	ob	senzor	z	večjo	površino.

Baza	prstnih	odtisov	je	
polna.

Nov	prstni	odtis	lahko	vnesete,	ko	izbrišete	kakšnega	od	
obstoječih	prstov.

Prstni	odtis,	
ki	je	shranjen	
v	bazi,	ni	

identificiran.

Prst	je	bil	pritisnjen	na	
senzor	premočno/prelahno	
ali	ni	pravilno	postavljen.

Prstni	odtis	mora	biti	pritisnjen	ob	površino	senzorja	z	
normalno	močjo.	Prst	mora	biti	postavljen	na	senzor	tako	kot	
takrat,	ko	je	bil	vnesen.

Premajhna	površina	prstne-
ga	odtisa	je	bila	pritisnjena	
ob	senzor.

Prstni	odtis	mora	biti	pritisnjen	ob	senzor	z	večjo	površino.

Naprava	je	v	funkciji	spanja. Zavrtite	gumb,	da	se	naprava	zbudi.

Naprava	se	
ne	odziva.

Baterije	so	prazne.

V	kolikor	lahko	dostopate	do	notranjega	gumba,	zamenjajte	
bateriji.

Vzpostavite	zasilno	napajanje	in	odklenite	vrata,	nato	zame-
njajte	bateriji	v	notranjem	gumbu.

Napaka	na	napravi.

Izvlecite	priključek	za	9	V	baterijo	in	s	kovinskim	predmetom	
na	hitro	naredite	kratek	stik	med	kontaktoma.	Naprava	se	bo	
resetirala	(podatki	bodo	ostali	shranjeni).

Pokličite	serviserja.

Gumb	se	pri	
odkle-
panju	ali	
zaklepanju	
težko	obrača	
ali	zatika.

Cilinder	ni	pravilno	
privijačen.

Preverite	vijak,	ki	drži	cilinder	v	mehanizmu	za	zaklepanje.

Trn	na	prstanu	za	zaklepa-
nje	je	premalo	ali	preveč	
pobrušen.

Če	je	trn	pobrušen	premalo,	ga	še	malo	pobrusite.	Če	je	
pobrušen	preveč,	je	potrebno	poslati	napravo	na	servis,	da	
zamenjajo	prstan.

Zunanji	gumb	je	privijačen	
preblizu	rozete	ali	vratom.

Odvijačite	zunanji	gumb	in	ga	pomaknite	malenkost	stran	od	
vrat	ter	privijačite	nazaj.

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV
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REX-cylinder se lahko montira v vsaka vrata, kjer ima zaklepni mehanizem odprtino za 
ključavnico z evro profilom.

Pred nakupom je potrebno preveriti dimenzije vrat in sicer razdaljo od vijaka, s katerim 
je cilindrična ključavnica privita navzven in od vijaka navznoter. Izbrati je potrebno 
takšno dimenzijo REX-cylindra, da bo na notranji strani vrat telo cilindra najmanj za 
5 mm daljše (D2 + 5 mm). To je potrebno zaradi zatiča na notranjem gumbu. Ta mora 
imeti dovolj prostora, da ne drsa po površini vrat.

16. MONTAŽA

REX-cylinder se montira po naslednjem postopku:

•	Odvijte in izvlecite obstoječo cilindrično ključavnico. Pri tem pazite, da je ključ 
v ključavnici in da je obrnjen tako, da je zaklepni trn poravnan s cilindrom, sicer 
onemogoča, da bi ključavnico izvlekli. Pri nekaterih debelejših vratih se ključav-
nico težko izvleče in jo je potrebno na rahlo izbiti z lažjim gumijastim kladivom in 
večjim izvijačem. Pri tem je potrebno paziti, da se ne poškoduje ključavnice.

•	Snemite plastični pokrov zunanjega gumba. To lahko storite z večjim izvijačem 
tako, da izvijač vtaknete v zarezo na spodnji strani gumba in izvijač rahlo zavrtite.

•	Snemite povezovalni kabel iz konektorja.

•	Snemite zunanji gumb (na katerem je senzor prstnih odtisov) tako, da odvijete 
vijak s priloženim imbus ključem, in nato narahlo snamete gumb. Pri tem pazite, 
da rahlo izvlečete povezovalni kabel s konektorjem tako, da ga ne poškodujete. Pri 
tem vam je lahko v pomoč pinceta ali manjši izvijač.

•	Tako pripravljen cilinder z notranje strani vrat namestite v zaklepni mehanizem. Pri 
tem pazite, da se povezovalni kabel ne zatakne in poškoduje.

•	Privijte vijak, ki drži cilindrični vložek v vratih.

•	Namestite zunanji gumb in ga privijte s priloženim imbus ključem. Pri tem pazite, 
da povezovalni kabel s konektorjem rahlo potisnete v gumb, tako da ga ne 
poškodujete.

•	Priklopite povezovalni kabel v zunanjem gumbu in zaprite pokrov zunanjega 
gumba.

•	Odprite pokrov notranjega gumba, tako da ga zavrtite v levo stran za približno 10° 
in ga snemite.

•	Preverite, ali imate leva ali desna vrata. Leva vrata so tista, ki imajo ključavnico na 
levi strani, ko stojite pred vrati na zunanji strani, desna pa na desni.

•	 Izberite režim cilindra glede na to, katera vrata imate (leva ali desna). Naprava je 
tovarniško nastavljena za leva vrata. Če se naprava montira v desna vrata, je pot-
rebno odstraniti povezovalni kontakt na stikalu za izbiro režima, kot je prikazano 
na sliki.

•	Vstavite bateriji. Pri tem pazite, da sta pola baterij pravilno obrnjena. Pola baterij, ki 
gledata ven, sta označena na notranji strani pokrova zunanjega gumba. Ko sta ba-
teriji na vrhu in stikalo za izbiro režima spodaj, mora imeti leva baterija na zunanji 
strani minus pol in desna baterija plus pol.

•	Zaprite pokrov zunanjega gumba.

•	Preden zaprete vrata, preverite, ali naprava deluje pravilno in ali ste izbrali pravi 
režim zaklepanja.

•	Close the outer button cover.

•	Before you close the door, check, if the device is operating correctly and if you 
have chosen the correct direction of the locking cylinder.

NASTAVITEV ZA 
LEVO ALI DESNO 

ODPIRANJE VRAT
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17. GARANCIJA

Garancijski pogoji:
Garancija velja za obdobje 24 mesecev od dneva predaje izdelka končnemu kupcu. 
Proizvajalec izdelka, NAVKOM d. o. o., s to izjavo jamči, da bo v garancijskem obdobju 
izdelek REX cylinder (v nadaljnjem besedilu izdelek) deloval brezhibno, ter da so mate-
riali, iz katerih je izdelan, brez napak in poškodb.
V kolikor kupec ugotovi napako v delovanju izdelka, lahko uveljavlja garancijo pri pro-
dajalcu ali proizvajalcu, ta pa kupcu izda potrdilo o prejemu reklamacije.
Proizvajalec se zavezuje, da bo v primeru upravičene reklamacije napako v delovanju 
odpravil najkasneje v 45 dneh od dneva reklamacije. Če napake ne bo možno odpra-
viti, bo kupec od proizvajalca oziroma prodajalca prejel nov izdelek, najkasneje v 45 
dneh od dneva reklamacije.
Opombe v zvezi z uveljavljanjem garancije:
Stranka prevzame vse tveganje in stroške, ki nastanejo s transportom izdelka do po-
oblaščenega prodajalca ali pooblaščene servisne službe.
Garancija je veljavna le, če je garancijski list izpolnjen v celoti s strani Navkom d. o. o. ali 
pooblaščenega prodajalca, oz. če so iz drugih dokumentov zadovoljivo razvidne oko-
liščine nakupa. Zato vas prosimo, poskrbite, da so v originalnem predračunu/fakturi v 
celoti zapisani: vaše ime, ime prodajalca, serijska številka izdelka, leto, mesec in dan 
nakupa, oz. poskrbite, da je originalnemu garancijskemu listu pripet račun, ki ga prej-
mete ob nakupu, na katerem je izpisano ime prodajalca, datum nakupa in tip izdelka. 
Navkom d. o. o. si pridržuje pravico do zavrnitve brezplačnega popravila v primeru, ko 
ni predložen niti v celoti izpolnjen garancijski list niti ni dodan zgoraj omenjeni doku-
ment (faktura, račun), oz. v primeru, ko so podatki na garancijskem listu nepopolni ali 
nečitljivi.
Garancijski list shranite na varno mesto, saj vam dvojnika ne bomo izdali!
Podaljšanje garancije:
V primeru, da je kupec uveljavljal garancijo za izdelek in je bilo s strani pooblaščenega 
servisa ugotovljeno, da je reklamacija upravičena, se garancijski rok podaljša za čas, ko 
je bil izdelek na servisu. Če pa je bil na reklamiranem izdelku opravljen večji servisni 
poseg, oziroma je bil izdelek zamenjan za novega, se kupcu izda novo garancijo za 
obdobje 24 mesecev.
Garancije ni mogoče uveljaviti v primeru:
1. Kakršnekoli okvare, povzročene zaradi napačnega ravnanja z izdelkom (kot npr. 
uporaba izdelka v namene in na način, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, roko-
vanje in vzdrževanje itd.).
2. Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi popravila, prilagajanja, čiščenja ali drugega 
posega v izdelek s strani kogarkoli drugega, razen pooblaščenih serviserjev s strani 
Navkom d.o.o.
3. Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi transporta, padca, udarca itd. po nakupu iz-
delka.
4. Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi ognja/požara, potresa, poplave, strele, drugih 
naravnih nesreč, onesnaženega okolja in neprimerne električne napetosti napajanja.
5. Kakršnekoli okvare, povzročene z malomarnim ravnanjem ali neprimernim hranje-
njem/skladiščenjem izdelka (kot npr. hranjenje pri visokih temperaturah in vlažnosti, 
poleg insekticidov, kot je naftalin ali poleg zdravil, strupov in kemikalij, ki lahko povzro-
čijo škodo), neprimernim vzdrževanjem itd.
6. Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priložen garancijski list.
7. Kakršnihkoli sprememb garancijskega lista v zvezi z letom, mesecem in dnevom na-
kupa, imenom kupca ali prodajalca in serijske številke.
8. Ko garancijskemu listu ni priloženo potrdilo o nakupu (račun).
Omejitev odgovornosti:
Navkom d.o.o. ne zastopa ali jamči ne eksplicitno ne implicitno ničesar v imenu doba-
viteljev ali v zvezi z vsebino pisnega gradiva in v nobenem primeru ni zavezan jamstvu 
za kupljeni material, oziroma za primernost le-tega za določen namen ali za kakršnoko-
li posledično, slučajno ali neposredno škodo (vključno, vendar ne omejeno, s škodo ali 
izgubo poslovnih dobičkov, prekinitev poslovanja in izgubo poslovnih informacij), ki bi 
izhajale iz uporabe, oziroma nezmožnosti uporabe teh tiskovin ali naprave. 
Nekatere države ne dovoljujejo omejevanja odgovornosti v zvezi s posledično ali slu-
čajno nastalo škodo, zato je možno, da se zgornje določilo na vas ne nanaša. V primeru, 
da kupec zaradi reklamacije pošlje izdelek po pošti, svetujemo, da se pošiljka zavaruje. 
Prodajalec in proizvajalec ne odgovarjata za povzročeno škodo med transportom.

Če želite dodatne informacije, nas obiščite na:

www.navkom.si
ali pa nam pišite na:

info@navkom.si
Hvala, da ste kupili REX cylinder.
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