
1. Pazljivo preberite celotna navodila.
2. Potrebna sta stalen nadzor in pomoč odrasle osebe.
3. Komplet je namenjen otrokom, starejšim od 8 let.
4. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki ob neprimerni uporabi lahko povzročijo 
zadušitev. Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.
5. Kontaktov v ohišju za baterijo se nikoli ne dotikajte s kovinskim predmetom, saj lahko povzročite 
kratek stik. 

Izdelajte super varen SEF 

A. VARNOSTNI NAPOTKI

1. Potrebna je ena baterija 1,5V tipa "AA" (ni priložena).
2. Za najboljši rezultat vedno uporabite novo baterijo.
3. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4. Kadar sefa ne uporabljate, baterijo odstranite.
5. Izpraznjeno baterijo nemudoma zamenjajte, da preprečite morebitne okvare.
6. Akumulatorsko baterijo pred polnjenjem odstranite iz kompleta.
7. Akumulatorsko baterijo polnite le pod nadzorom odrasle osebe. 
8. Ne poskušajte polniti neakumulatorske baterije.
9. Poskrbite, da napajalna terminala nista v kratkem stiku.

B. UPORABA BATERIJE

2. Zaskočko nasadite na zatič zraven zobnika. 
Čepek na zaskočki mora gledati stran od 
zobnika.

3. En konec vzmeti nataknite na zatič na 
zaskočki. Zatič na zadrževalniku vtaknite v drugi 
konec vzmeti in zadrževalnik vstavite v ustrezno 
držalo.

4. Zaskočko privijte z vijakom s podložko. Ne 
privijte preveč, saj se mora zlahka vrteti.

1. Os številčnice potisnite skozi 
odprtino na sredini prednje strani vrat. 
Na os nasadite zobnik. Režo na 
zobniku poravnajte s črtico na robu 
številčnice. Os naj zdrsne v ovalno 
odprtino na zobniku. Privijte jo z 
vijakom s podložko. Ne privijte preveč 
– zobnik in številčnica se morata 
zlahka vrteti.

D. SESTAVA VRAT 

C. VSEBINA
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vijak s
podloškom

Potrebujete še: 1 x baterija 1,5V tipa AA (ni priložena) in manjši križni izvijač

1 številčnica 

zaščitni
pokrovčki  

navadni vijaki2 vijaka s
podložko

4 stranice (na dveh straneh označene s številkami 1-8) zadnja stran (označena s črko A) 

1 prednji okvir 

2 pokrovčka za
tečaj 

1 zadnja stran vrat s
pokrovčkom za baterijo 

1 prednja stran vrat (s stikalom,
kontakti in brenčalom)

1 ključ1 pokrovček za
ključavnico 

1 zapah za
ključavnico 

1 pokrov
drsnika  

1 drsnik  

1 zadrževalnik
vzmeti  

1 vzmet

1 zaskočka

x nalepke za
številčnico

1 zobnik 

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

ZA STARŠE: PREDEN SVETUJETE OTROKOM, 
SI PAZLJIVO PREBERITE TA NAVODILA
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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.

5. Drsnik namestite čez stikalo tako, da črni vzvod 
pogleda skozi luknjico. Namestite še pokrov 
drsnika in ga privijte z vijakoma.

6. Zapah za ključavnico namestite na zadnjo stran 
ključavnice.

7. Zapah obrnite tako, da se krajši del zagozdi med 
kovinske kontakte, daljši pa gleda nekoliko čez rob 
vrat.

8. Namestite še pokrov ključavnice in ga
privijte z vijakoma. Preverite, če ključ v
ključavnice deluje.

9. Prepričajte se, da je brenčalo v ustrezni 
odprtini na prednji strani vrat. Prosto žico iz 
brenčala in rdečo žico iz ohišja za baterijo 
vstavite v priključek blizu brenčala. Priključek 
pokrijte z zaščitnim pokrovčkom.

10. Drugo žico iz stikala in črno žico iz ohišja za 
baterijo vstavite v priključek blizu ohišja za 
baterijo. Priključek pokrijte z zaščitnim 
pokrovčkom.

E. SKLENITEV ELEKTRIČNEGA KROGA

11. Zavrtite številčnico tako, da je pika na 
številčnici poravnana s trikotnim znakom na 
vratih. 

12. Vzemite nalepko s številkami. Izberite 
številko, ki bo vaša osebna PIN številka (npr. 10). 
Nalepko nalepite tako, da se izbrana številka 
nahaja točno na piki, trikotni znak pa kaže nanjo 
(v našem primeru je to številka 10).

Opombe: priložena je rezervna nalepka s 
številkami. Če želite v prihodnje svojo PIN 
številko spremeniti, nalepko zamenjajte z novo.

F. NASTAVITEV OSEBNE ŠTEVILKE (PIN)
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13. Namestite pokrov za vrata in ga privijte s štirimi vijaki.

14. S ključem odklenite ključavnico. Vrata vstavite v prednji okvir sefa tako, da se čepki na vratih prilegajo v 
zatiče na okvirju. Čepke prekrijte s pokrovčkoma za tečaj in ju privijte z vijaki.

G. SESTAVA PREDNJE STRANI SEFA
Ohišje sefa sestavljajo prednja stran (z vrati), ki ste jo že sestavili, zadnja stran (označena s črko A) in štiri 
stranice s številkami na obeh straneh. Posamezne strani imajo na robovih zatiče za spajanje med seboj. Ko 
strani spojite, jih ne razstavljajte več.

15. Vzemite štiri stranice. Postavite jih tako, kot prikazuje slika, in bodite pozorni na vrstni red številk. Vse 
številke morajo biti obrnjene navzgor. 

16. Po vrstnem redu številk (začenši z 1, 2 itd.) stranice pritrdite eno na drugo s pomočjo stranskih zatičev. 
Dobili boste štiristransko strukturo, podobno tunelu.

17. Zadnjo stran (črka A) postavite na ravno površino. Črka A naj gleda navzgor.

18. "Tunel" iz štirih stranic obrnite tako, da je stran z režo za kovance obrnjena stran od vas, kot prikazuje 
slika. "Tunel" sedaj pritrdite na zadnjo stran. (Opomba: če je položaj stranic pravilen, se brez težav prilegajo 
na zadnjo stran. Če jih ne morete z lahkoto sestaviti, jih razstavite in ponovite koraka 15 in 16.).

19. Sedaj namestite še prednjo stran z vrati. Ključavnica naj bo na vaši levi, kot prikazuje slika. Ko so vrata 
pravilno nameščena, je ohišje sefa sestavljeno in ga ne smete več razstaviti. 

H. SESTAVA OHIŠJA SEFA
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Stikalo za alarm nastavite na položaj OFF. 
(Opomba: da bi ga premaknili na položaj OFF, 
morate najprej številčnico zavrteti tako, da trikotnik 
kaže na vašo izbrano PIN številko).

20. Odklenite vratca s ključem in jih odprite. Vstavite 
baterijo tipa AA v ohišje za baterijo. Pokrov 
namestite nazaj in ga privijte z vijakom.

I. NAMESTITEV/MENJAVA BATERIJE 

Odprite vrata, ključ naj bo v položaju "odklenjeno", stikalo pa v položaju "Alarm OFF" (na desno). Ne 
pozabite: preden stikalo premaknete v položaj "Alarm OFF", morate številčnico zavrteti na izbrano PIN 
številko.
• Zaprite vratca in jih zaklenite s ključem.
• Stikalo premaknite v položaj "Alarm ON" (na levo).
• Zavrtite številčnico, da trikotnik kaže na drugo številko (ne na vašo izbrano PIN številko).
Sedaj poskusite stikalo premakniti v položaj "Alarm OFF". To bi moralo biti nemogoče. Alarm NI izklopljen. 
• Poskusite odkleniti vratca s ključem. Sprožil se bo alarm.
• Sedaj s ključem ponovno zaklenite vrata, da izklopite alarm.
• Številčnico zavrtite na pravo PIN številko. 
Stikalo premaknite v položaj "Alarm OFF". Alarm je sedaj izklopljen.
• Zavrtite ključ, da odklenete vrata. Alarm se ne bo sprožil in vrata lahko odprete. 

Če alarm ne deluje pravilno, preberite poglavje o odpravljanju napak.

Čestitamo, vaš super sef z alarmom je končan.

J. PREVERJANJE DELOVANJA BRENČALA 

To je sef z dvojim varovalom. "Vohun" ali "vlomilec" mora imeti tako ključ kot PIN številko, če želi sef odpreti, 
ne da bi sprožil alarm. Odprite vrata, ključ naj bo v položaju "odklenjeno", stikalo pa v položaju "Alarm OFF".

Zapiranje sefa 
Zaprite vrata. Ključ obrnite na levo, da vrata zaklenete. Stikalo obrnite na levo in nekajkrat zavrtite 
številčnico, da ne kaže več na vašo PIN številko. Če bo kdorkoli skušal odpreti vratca s ključem, se bo 
sprožil alarm.

Odpiranje sefa 
Zavrtite številčnico, da trikotnik kaže na vašo PIN številko. Stikalo obrnite na položaj "Alarm OFF". Sedaj 
lahko obrnete ključ, ne da bi se sprožil alarm.

K. DELOVANJE 

Če se alarm ne sproži:
• Preverite, da uporabljate novo baterijo.
• Preverite, da je baterija pravilno vstavljena.
• Preverite, da se vse žice dotikajo kovinskih pokrovčkov.
• Preverite, da so vse žice pravilno povezane.
• Preverite, da je zapah pravilno vstavljen med kovinske kontakte, ko je ključ v položaju "odklenjeno". Ko je 
ključ v položaju "zaklenjeno", morajo biti kovinske ploščice spet v stiku.

L. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Baterija je z brenčalom povezana preko dveh stikal: eno se nahaja za drsnikom, drugo pa v ključavnici, ki jo 
sestavljata dva kovinska kontakta. Stikali sta med seboj povezani – če je eno ali drugo odprto, brenčalo ne 
deluje. Ko je drsnik obrnjen na desno ("Alarm OFF"), je stikalo za njim odprto, kar pomeni da brenčalo ne bo 
oddajalo nobenega zvoka, ne glede na položaj ključa. Ko je drsnik obrnjen na levo ("Alarm ON") in ključ 
zavrtite na desno, sta obe stikali odprti in brenčalo se sproži. 

M. KAKO DELUJE 

• Sefi so običajno izdelani iz kovine, kar vlomilcem preprečuje, da bi vanje vdrli in odnesli vsebino.
• Sef na ključ se odklepa s ključem.
• Sef na kombinacijo se odklepa s pritiskom tipk ali vrtenjem številk v točno določenem zaporedju.
• Sef s časovno ključavnico je vezan na uro in se lahko odklene le ob določenem času.
• Skriti sef je sef, skrit v nek drug predmet, npr. knjigo ali pločevinko.
• Številni sefi so odporni na ogenj in vodo, zato njihova vsebina ostane nedotaknjena celo v primeru požara 
ali poplave.
• Vlomilci v sefe skušajo odpreti sef brez ključa ali poznavanja prave kombinacije številk. Tako vlamljanje je 
še posebej priljubljeno v filmih.
• Trezor je posebno zavarovan prostor za shranjevanje dragocenosti. Ima izredno debele stene, tla in strop 
ter težka vrata z zapahi.

N. ZABAVNA DEJSTVA 
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