
 

A. VARNOSTNI NAPOTKI
Potrebna sta stalen nadzor in pomoč odrasle osebe. Komplet je namenjen otrokom, starejšim od 5 let. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki 
ob neprimerni uporabi lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.

B. VSEBINA

1. Sestava notranjega cilindra: združite obe polovici notranjega cilindra (2). Vzemite zgornji pokrovček (1) in odprtino na štrlečem delu ob reži za kovance poravnajte z 
zarezo na cilindru. Cilinder potisnite v pokrovček, da zaskoči. Cilinder nato umaknite, saj ga boste ponovno potrebovali komaj pri koraku št. 8.
2. Sestava zunanjega cilindra: s pomočjo zaobljenega izreza na dnu cilindra ločite med levo in desno polovico zunanjega cilindra (6). Vzemite spodnji pokrovček (8) in 
poiščite lok v obliki črke U. Nato levo polovico potisnite na pokrovček tako, da se izrez prilega na lok na pokrovčku. Enako naredite z desno polovico. Polovici ne tvorita 
pravilnega kroga; vzdolž nasprotne strani cilindra mora ostati reža. Na cilinder nanesite manjšo količino lubrikanta (npr. kreme za roke ali losjona za telo). Tako boste lažje 
nanizali obročke v koraku št. 3.
3. Vzemite kodni obroček (7) in ga z nazobčano stranjo naprej spustite vzdolž zunanjega cilindra, ki ste ga sestavili v prejšnjem koraku. Morda boste morali cilinder nekoliko 
stisniti, da se obroček bolje prilega. Enak postopek ponovite še z ostalimi štirimi obročki.
4. Vzemite končni obroček za zunanji cilinder (5). Če pogledate zvrha, boste videli odprtino za vijak, nasproti nje pa izrez. Izrez poravnajte z zarezo na cilindru in poravnajte 
odprtine za vijake. Obroček potisnite na cilinder, da zaskoči. Končni obroček mora biti trdno nameščen.

5. Končni obroček za zunanji cilinder pričvrstite z vijaki.
6. Nastavitev kode: na spodnjem pokrovčku lahko vidite znak puščice. To je ključ za odklepanje. Oznake so tudi na vsakem od petih kodnih obročkov. Poravnajte jih.
7. V našem primeru bomo nastavili kombinacijo 2-5-9-1-3, lahko pa izberete tudi drugačno kombinacijo številk ali simbolov. Vzemite nalepko (4) in poiščite prvo 
številko/simbol svoje kombinacije (v našem primeru je to 2). Začenši na levem obročku poravnajte številko/simbol z oznako in nalepite nalepko. Enak postopek ponovite z 
ostalimi štirimi obročki za preostale štiri številke (v našem primeru 5, 9, 1 in 3). Vaša ključavnica je sedaj odklenjena, saj so številke/simboli poravnani s puščico. Obročkov za 
zdaj še ne vrtite. Opomba: kombinacijo si napišite v zvezek ali na list papirja, da je ne pozabite. Priložen je še rezervni komplet praznih nalepk za vašo izvirno kombinacijo.
Opomba: Ko porabite nalepke iz kompleta, v papirnici kupite nove, jih odrežite na ustrezno velikost in ustvarite novo edinstveno kombinacijo.
8. En konec kovinske kljuke (3) vstavite v odprtino na štrlečem delu spodnjega pokrovčka. Notranji cilinder, ki ste ga sestavili v koraku št. 1, vstavite v zunanji cilinder, pri 
čemer naj se zatiči notranjega cilindra prilegajo v režo na zunanjem cilindru. Morda boste morali obročke nekoliko zasukati, da bo cilinder lažje zdrsnil navzdol. Drugi konec 
kljuke vstavite v odprtino na štrlečem delu zgornjega pokrovčka. Ko želite ključavnico zakleniti, obročke naključno zavrtite. Zelo dobro! Vaša ključavnica je pripravljena! Da jo 
odklenete, zavrtite obročke tako, da se vaša kombinacija poravna z oznakami. Snemite zgornji pokrovček in izvlecite notranji cilinder.
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KLJUČAVNICA NA KOMBINACIJO

1. Zgornji pokrovček z režo za kovance, 2. Polovici notranjega cilindra, 3. Kovinska kljuka, 4. Nalepke za kodo z rezervnim 
kompletom, 5. Končni obroček za zunanji cilinder, 6. Polovici zunanjega cilindra, 7. Kodni obroček x 5, 8. Spodnji pokrovček, 9. 
Vijaki
Potrebujete še: manjši križni izvijač in marker (ni priloženo)

C. SESTAVA KLJUČAVNICE

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.



E. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
- Če ne morete izvleči notranjega cilindra, nekoliko privzdignite zgornji pokrovček in na rahlo zavrtite obročke.
- Če pozabite ali želite spremeniti svojo kombinacijo, pazljivo odstranite nalepke in poiščite oznake na obročkih. Preverite, ali se s poravnavo oznak ključavnica še da 
odkleniti. Na obročke nalepite nove nalepke (glej korak 7C).

F. ZABAVNA DEJSTVA
Ta ključavnica je ključavnica na kombinacijo. Odklenete jo lahko le, če poznate pravo kombinacijo simbolov. Tudi marsikatera obešanka oz. žabica je ključavnica na 
kombinacijo. Odklenete jo lahko le, če poznate prave številke. Podobno delujejo tudi ključavnice na ključ. V tem primeru je ključ tisti, ki poravna zatiče, da se cilinder lahko 
zavrti. Ta ključavnica omogoča kar 371.293 različnih kombinacij! Preproste ključavnice so pred nekaj tisočletji iznašli Asirci.

1. Kot ključavnica na kombinacijo: snemite kovinsko kljuko in jo vstavite med ročaje vrat na omari. Kljuko nato vtaknite nazaj v ustrezni odprtini na ključavnici. Zavrtite 
obročke v naključen vzorec. Opomba: ta ključavnica je zgolj za demonstracijo, zato je ne uporabljajte za zaklepanje dragocenih predmetov v javnih prostorih.

2. Za skrivanje sporočil: snemite kovinsko kljuko. Napišite svoje sporočilo na list papirja in ga vstavite v cilinder. Zavrtite obročke v naključen vzorec, da zaklenete 
ključavnico. Vaše skrivno sporočilo lahko sedaj preberete le vi in tisti, ki poznajo vašo kombinacijo.

3. Kot hranilnik: cilinder postavite pokonci, z zgornjim pokrovčkom obrnjenim navzgor. Sedaj ga lahko uporabljate kot hranilnik za kovance in bankovce. Zavrtite obročke v 
naključen vzorec, da zaklenete svoje prihranke.

©2014  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED.  ALL RIGHTS RESERVED. 2

D. VEČNAMENSKA UPORABA

Vprašanja in pripombe
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli pripombe ali 
vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni,  vas prosimo, da se obrnete na našega dobavitelja v vaši 
državi. Naslov boste našli na embalaži. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo marketingu: e-pošta: 
infodesk@4m-ind.com, faks (852) 25911566, tel: (852) 28936241, spletna stran: www.4m-ind.com.


