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1. SESTAVNI DELI NAPRAVE
Tipkovnica:

Krmilna enota DIN:

Tipka »R« za povrnitev 
tovarniških nastavitev na 

poziciji 10.

Se nahaja v elektro omarici.

Krmilna enota v profilu vrat:

Tipki 1 in 2 nista v fukciji.

Tipka »R« za povrnitev 
tovarniških nastavitev.

Se nahaja v profilu vrat, 
zraven kabelskega prehoda.

Mini krmilna enota BBX:

2. TEHNIČNI PODATKI

• Napajalna napetost 8 – 30 V usmerjeno ali izmenično
• Poraba maksimalno 150 mA
• Število kod: 100, od tega 1 administratorska
• Dolžina kode: poljubno 4 do 16 znakov
• 2 ločena relejna izhoda (BBX mini krmilna enota - 1 

rele)
• 256-bitna enkriptirana povezava z relejno enoto
• Kapacitivne tipke z osvetlitvijo
• Vgradnja v vratno krilo
• Možnost upravljanja/odklepanja z mobilno aplikacijo

RESET

Bla
ck

box

Tipka »R« za povrnitev 
tovarniških nastavitev se 
nahaja pod konektorjem.

Se nahaja v vratnem 
krilu.
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3. OPIS IN PRAVILNA UPORABA TIP-
KOVNICE

Tipkovnica ima 10 številk in dve funkcijski tipki:  - plus, ki 
se uporablja za dodajanje in  - kljukica, ki se uporablja za 
brisanje in potrjevanje kode oziroma odklepanje.
Tipkovnica je osvetljena z modro svetlobo, podnevi pa so 
tipke bele barve. Funkcijski tipki imata še dodatni barvi in 
sicer  se obarva zeleno, kadar je koda pravilna oziroma 
kadar se sproži ustrezna funkcija.  se obarva rdeče, kadar 
koda ni pravilna oziroma kadar se sproži ustrezna funkcija. 
Ob močni zunanji svetlobi bo osvetlitev tipkovnice slabo 
vidna in tipke bodo bele barve. V kolikor se tipkovnica 
programira pri močni svetlobi, je priporočljivo tipkovnico 
zasenčiti, da se osvetlitev in svetlobni signali bolje vidijo. 
Ob vsakem pritisku na katerokoli tipko je slišati kratek pisk, 
ki signalizira, da je tipka sprožena.
Tipke so kapacitivne, kar pomeni, da je pod vsako tipko 
senzor, ki zazna, da je bil na tipko pritisnjen prst. Da se 
sproži tipka, je potrebno s prstom pokriti celo številko, kar 
storimo z rahlim in hitrim pritiskom. Če se prst počasi prib-
liža tipki, se ta morda ne bo sprožila.
V tipkovnico je možno vprogramirati 100 različnih kod. 
Vsaka koda je lahko poljubno dolga; najmanj 4 in največ 16 
številk. Prva koda, ki se vprogramira, je administratorska. 
S to kodo je možno upravljati z napravo, dodajati in brisati 
ostale kode. Administratorska koda je samo ena.
Po tipkovnici je potrebno tipkati s prstom, za tipkanje se 
ne uporablja trdih ali ostrih predmetov, ker se tako lahko 
poškoduje površina tipkovnice.

Administratorska koda je prva, ki se jo vnese v napravo in 
je samo ena. Kasneje se administratorsko kodo lahko tudi 
spremeni, vendar morate poznati staro. Administratorsko 
kodo lahko uporabljate tudi za odklepanje. Pozor! Če ad-
ministratorsko kodo pozabite, ne morete več uprav-

ljati z napravo in jo je potrebno resetirati.

Uporabniško kodo lahko uporabite samo za odklepanje 
vrat, z njo ni možno dodajati ali brisati drugih kod. Upo-
rabniško kodo se lahko s pomočjo administratorske kode 
kadarkoli izbriše. V tipkovnici je prostora za 99 uporabni-
ških kod.
Če uporabniško kodo pozabite, lahko s pomočjo admini-
stratorske kode vnesete novo ali pa izbrišete celotno bazo 
kod in na novo programirate ključavnico.

POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
Brisanje vseh vnesenih kod iz spomina (vključno z admini-
stratorsko) in povrnitev naprave v prvotno stanje izvedemo 
s pritiskom na tipko R na krmilni enoti, ki jo moramo držati 
10 sekund.

Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitev na BBX krmil-
ni enoti, se seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. 
Potrebno jih je ponovno seznaniti. Po opravljeni reset funk-
ciji je potrebno obvezno izbrisati tudi vse morebitne shra-
njene WiFi povezave v nastavitvah mobilnega telefona.

Povrnitev tovarniških nastavitev v aplikaciji: S kli-
kom na zavihek “FACTORY RESET” se izbrišejo vse shranjene 
kode, vključno z administratorsko, naprava se povrne v 
stanje tovarniških nastavitev. Če se izvede povrnitev to-
varniških nastavitev na ta način, se seznanitev mobilnih 
telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je ponovno seznaniti 
telefon.

Povrnitev tovarniških nastavitev s signalno žico 
domofona: Če se signalna žica domofona za 60 sekund 
poveže na + (plus napajalnika), ali se pritisne tipko za 
odpiranje vrat na domofonu za 60 sekund, se izbrišejo 
vse shranjene kode, vključno z administratorsko, naprava 

se povrne v stanje tovarniških nastavitev. Če se izvede 
povrnitev tovarniških nastavitev na ta način, se seznanitev 
mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je ponovno 
seznaniti telefon.

4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NAPRAVE

Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. V primeru, 
da je tipkovnico potrebno očistiti, uporabite suho ali ra-
hlo vlažno mehko krpo. Za čiščenje se ne sme uporabljati 
agresivnih detergentov, topil, lugov ali kislin. Z uporabo 
agresivnih čistil se lahko poškoduje površina tipkovnice in v 
tem primeru se reklamacija ne prizna.

5. UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO

Aplikacijo X-manager si prenesite na pametni 
telefon ali tablico iz Google play oziroma tr-
govine App Store.

PRED PRVO POVEZAVO OBVEZNO 
IZVEDEMO POVRNITEV TOVARNIŠKIH 

NASTAVITEV.

Ko se aplikacija prvič poveže s tipkovnico: 
Če imamo v bližini več X-manager naprav, 
je potrebno ostale, na katere se trenutno 
ne povezujemo, izklopiti iz elektrike. Tako 
preprečimo, da bi se X-manager povezal z 
drugo napravo, s katero se trenutno ne želimo 
povezati.
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Preden začnemo upravljati tipkovnico, jo moramo dodati v 
aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali 
več kot eno napravo, je pomembno, da se ob prvem 
zagonu povezujemo le z eno napravo naenkrat.  Samo tista 
naprava, s katero vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo 
priklopljena na napajanje. 

Pritisnemo na polje Iskanje.1

Vpišemo željeno ime naprave in pritisnemo DODAJ.2

POVEZAVA NA TIPKOVNICO Z DODATNO NAPRAVO (ANDROID)
ENO TIPKOVNICO LAHKO UPRAVLJAMO TUDI Z RAZLIČNIMI NAPRAVAMI.

V kolikor dodajamo dodatno napravo, je potrebno na že dodanih 
napravah, če so te v bližini, obvezno izklopiti WiFi, sicer se bodo te 

poizkušale povezati in onemogočile dodajanje dodatne naprave.

1

2

Na napravi, na kateri imamo povezavo s tipkovnico že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i poleg 
imena tipkovnice.
V spodnjem delu ekrana se nam bo izpisalo geslo, ki si ga zapišemo.

Na novi napravi pritisnemo polje Iskanje in nato izberemo opcijo ROČNO.  Vpišemo ime 
tipkovnice in geslo, ki smo ga pridobili na izvorni napravi.

1
2

BRISANJE POVEZAVE S TIPKOVNICO (ANDROID)

Pritisnemo in držimo polje z imenom 
tipkovnice. Brisanje potrdimo.

POVEZAVA NA TIPKOVNICO (ANDROID)

1

2

Preden začnemo upravljati tipkovnico, jo moramo dodati v 
aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali 
več kot eno napravo, je pomembno, da se ob prvem 
zagonu povezujemo le z eno napravo naenkrat.  Samo tista 
naprava, s katero vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo 
priklopljena na napajanje. 

POVEZAVA NA TIPKOVNICO Z DODATNO NAPRAVO (APPLE)
ENO TIPKOVNICO LAHKO UPRAVLJAMO TUDI Z RAZLIČNIMI NAPRAVAMI.

V kolikor dodajamo dodatno napravo, je potrebno na že dodanih 
napravah, če so te v bližini, obvezno izklopiti WiFi, sicer se bodo te 

poizkušale povezati in onemogočile dodajanje dodatne naprave.

1

2

Na napravi, na kateri imamo povezavo s tipkovnico že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i poleg 
imena tipkovnice, potem pritisnemo na Show password.
Izpisalo se nam bo geslo, ki si ga zapišemo.

Na novi napravi pritisnemo + v zgornjem desnem kotu in nato izberemo opcijo Manual 
Setup.  Vpišemo ime tipkovnice in geslo, ki smo ga pridobili na izvorni napravi in prtisnemo 
SETUP.

1

2

BRISANJE POVEZAVE S TIPKOVNICO (APPLE)

Pritisnemo ikono i poleg imena tipkovnice, 
nato pritisnemo tipko DELETE in potrdimo.

POVEZAVA NA TIPKOVNICO (APPLE)

1

2

0 Pritisnemo gumb ADD, nato pa gumb START. 
0 Povezavo na tipkovnico moramo potrditi s pritiskom 
na  Join.
0 Vpišemo ime naprave in pritisnemo SETUP.
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LED nastavitve: Če je v vratih LED osvetlitev, se jo 
lahko priključi na sistem in upravlja z X-managerjem 
(samo pri krmilni enoti, vgrajeni v krilo vrat). Lahko 
se nastavlja moč svetlobe (1% - 100%) in nastavi čas 
vklopa in izklopa. Če je odkljukana opcija 24h, bo LED 
osvetlitev vključena neprekinjeno.

ODKLEPANJE VRAT Z APLIKACIJO

S pritiskom na zavihek “Odkleni vrata” se bodo vrata 
odklenila.

1

NASTAVITVE LED OSVETLITVE V APLIKACIJI

Uporabnik ali administrator lahko vrata odklene s klikom 
na zavihek “Odkleni vrata”

2

1

2

1

S klikom na zavihek “FACTORY RESET” se izbrišejo vse 
shranjene kode, vključno z administratorsko, naprava 
se povrne v stanje tovarniških nastavitev. Če se izvede 
povrnitev tovarniških nastavitev na ta način, se sezna-
nitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je 
ponovno seznaniti telefon.

POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV V 
APLIKACIJI

1
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ADMINISTRATORSKA 
KODA 

(prva vnešena koda)

PRITISNITE  3 s
MODRA HITRO 

UTRIPA.

IZBIRA RELEJA*: RELE 1: številka 1 
RELE 2: številka 2

OBA RELEJA: številki 1 in 2
ZELENA + PISK 1 s. 

MODRA POČASI UTRIPA. 

VTIPKAJTE ADMIN. 
KODO 4 – 16 ŠTEVILK.

PRITISNITE  1 s.

ZELENA + PISK 1 s
KODA JE 

SHRANJENA.

UPORABNIŠKA 
KODA 

PRITISNITE  3 s
MODRA UTRIPA 

POČASI.

IZBIRA RELEJA*: RELE 1: številka 1 
RELE 2: številka 2

OBA RELEJA: številki 1 in 2
ZELENA + PISK 1 s. 

MODRA POČASI UTRIPA. 

VPIŠITE ADMIN. KODO. 
PRITISNITE .

ZELENA + PISK 1 s.
 MODRA HITRO UTRIPA.

ZELENA + PISK 1 s
KODA JE 

SHRANJENA.

VTIPKAJTE UPORABNIŠKO 
KODO 4 – 16 ŠTEVILK.

PRITISNITE  1 s.

BRISANJE
UPORABNIŠKE 

KODE
PRITISNITE  5 s.
MODRA UTRIPA.

VPIŠITE ADMIN. KODO. PRITISNITE .
ZELENA + PISK 1 s.

ZELENA IN RDEČA UTRIPATA IZMENIČNO.

ZELENA + RDEČA + PISK 3 X 1 s.
UPORABNIŠKA KODA JE 

IZBRISANA. 

VPIŠETE UPORABNIŠKO 
KODO, KI SE BRIŠE. 
PRITISNITE  1 s.

MENJAVA 
ADMINISTRA-
TORSKE KODE

PRITISNITE  5 s
MODRA UTRIPA.

ZELENA + PISK 1 s
NOVA ADMIN. KODA JE 

SHRANJENA.

VPIŠETE STARO ADMIN. KODO, 
PRITISNITE  1 s. 

ZELENA + PISK 1 s. 
MODRA UTRIPA.

VPIŠITE ADMIN. KODO. 
PRITISNITE .

ZELENA + PISK 1 s.
ZELENA IN RDEČA 

UTRIPATA IZMENIČNO.

VTIPKAJTE NOVO 
ADMIN. KODO 

4 – 16 ŠTEVILK.
PRITISNITE  1 s.

BRISANJE
CELOTNE BAZE

PRITISNITE  IN  10 s. 
MODRA + RDEČA 

UTRIPATA IZMENIČNO.

VPIŠITE ADMIN. KODO 
IN PRITISNITE .

MODRA + RDEČA + PISK 5 X 1 s.
CELOTNA BAZA KOD 

JE IZBRISANA.

ODKLEPANJE
VRAT

VTIPKAJTE 
SVOJO KODO 

IN PRITISNITE .
ZELENA + PISK 1 s

VRATA SE ODKLENEJO.

IZKLOP 
OSVETLITVE 

PO 15 s
PRITISNITE 

 20s.

MODRA UTRIPA PO 3s 
(ignorirajte in še naprej držite gumb),

ZELENA UTRIPA.

IZBERETE IZKLOP 
OSVETLITVE PO 15 s:
PRITISNITE  1 s.

IZBERETE KONSTANTNO 
OSVETLITEV:

PRITISNITE  1 s. 

ZELENA + PISK  3 X 1 s. 
OSVETLITEV SE UGASNE 15 s 
PO KONCU VSAKE FUNKCIJE.

ZELENA + PISK 1 s. 
KONSTANTNA OSVETLITEV 

JE VKLJUČENA.

*Pri BBX krmilni enoti tega koraka ni

*Pri BBX krmilni enoti tega koraka ni
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8. GARANCIJA PROIZVAJALCA

Garancijski pogoji: 
Garancija velja za obdobje 36 mesecev od dneva predaje 
izdelka končnemu kupcu (v nadaljevanju tudi kupec). Pro-
izvajalec izdelka, NAVKOM d. o. o., s to izjavo jamči, da bo 
v garancijskem obdobju izdelek Touchpad (v nadaljnjem 
besedilu izdelek) deloval brezhibno, ter da so materiali, iz 
katerih je izdelan, brez napak in poškodb. 
V kolikor kupec ugotovi napako v delovanju izdelka, lahko 
uveljavlja garancijo pri prodajalcu ali proizvajalcu, ta pa 
kupcu izda potrdilo o prejemu reklamacije. Ta garancija 
velja na območju države, v kateri je bil izdelek kupljen s 
strani končnega kupca. V primeru, da so izdelki prepeljani v 
tujino, kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za upo-
rabo izdelka in primerni klimatski in okoljski pogoji, je ta 
garancija veljavna tudi v tujini, vendar zgolj v primeru, da 
tam obstaja organizirana servisna mreža proizvajalca oz. 
pooblaščenega prodajalca. 
Na izdelke vplivajo vremenski vplivi, ki jim je izdelek 
izpostavljen. Proizvajalec jamči za brezhibno delovanje 
izdelka, v kolikor izdelek ni izpostavljen pretirani vlagi. 
Prav tako proizvajalec jamči za brezhibno delovanje izdelka 
v primernih klimatskih pogojih tj. v temperaturnem razko-
raku med -30 °C do +80 °C. Proizvajalec ne jamči za delo-
vanje izdelka, ki presega podane klimatske okvire.
Garancija velja samo za izdelke, ki so primerno vzdrževani. 
Na izdelku se lahko nabere umazanija, zaradi česar lahko 
pride do poškodbe izdelka. Kupec je dolžan izdelek ustre-
zno vzdrževati. Proizvajalec ne jamči za izdelke, ki niso bili 
primerno vzdrževani. 
Proizvajalec se zavezuje, da bo v primeru upravičene rekla-
macije napako v delovanju odpravil najkasneje v 45 dneh 
od dneva reklamacije. V primeru, da napaka ne bo odprav-
ljena v zgoraj opredeljenem roku, je kupec upravičen do 
novega izdelka, ki ga bo zagotovil proizvajalec. 

7. OPIS IN ODPRAVLJANJE NAPAK

OPIS VZROK

Tipkovnica ne reagira 
na dotik prsta.

Na tipko ste pritisnili s premajhno površino prsta. Prst mora pokriti celotno številko.

Prst ste prepočasi približali tipki. Na tipko je potrebno pritisniti na hitro.

Če še po večkratnih poizkusih naprava ne reagira, je le-ta v okvari, pokličite serviserja.

Po vpisu kode 
se vrata ne odprejo.

Pozabili ste pritisniti  po vpisu kode.

Koda je napačna.

Koda je bila izbrisana.

Če je koda pravilna in se po vnosu prižge zelena LED in pisk 1 x 1 s, je napaka na električni 
ključavnici, pokličite serviserja.

Ne vidim osvetlitve 
tipkovnice.

Ob močni zunanji svetlobi se osvetlitev tipkovnice slabo vidi.

Naprava ima izklopljeno osvetlitev, pritisnite katero koli tipko, da se naprava osvetli.

Naprava je ugasnjena oziroma ni priključena na napetost.

Naprava je v okvari, pokličite serviserja.

Rdeča LED stalno gori. 
Ne morem vpisati 

kode.
3 x zaporedoma je bila vpisana napačna koda, zato je tipkovnica začasno zaklenjena.

Rdeča LED stalno 
utripa.

Naprava je v okvari, pokličite serviserja.



SISI8

za uporabo. 
• Kakršnekoli okvare, ki nastane zaradi nevzdrževanja 

izdelka ali neprimernega vzdrževanja izdelka (npr. 
čiščenje površine s korozivnimi sredstvi, opustitev poso-
dabljanja programske opreme, ipd.). Opustitev rednega 
čiščenja s primernimi sredstvi lahko povzroči poškodbe 
izdelka, ki jih ni mogoče uveljavljati v okviru garancije.

• Kakršnegakoli posega v izdelek, ki je opravljen s strani 
kupca samega ali tretje osebe, ki ni pooblaščeni serviser 
s strani Navkom d.o.o. Garancije ni mogoče unovčiti, če 
je bilo ugotovljeno, da je bilo v izdelek poseženo s strani 
tretje osebe. 

• Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi popravila, pri-
lagajanja, čiščenja ali drugega posega v izdelek s strani 
kogarkoli drugega, razen pooblaščenih serviserjev s 
strani Navkom d.o.o.

• Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi transporta, pad-
ca, udarca itd., do katerega je prišlo po nakupu izdelka.

• Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi ognja/požara, 
potresa, poplave, strele, drugih naravnih nesreč, one-
snaženega okolja in neprimerne električne napetosti 
napajanja.

• Kakršnekoli okvare, povzročene z malomarnim rav-
nanjem ali neprimernim hranjenjem/skladiščenjem 
izdelka (kot npr. hranjenje pri visokih temperaturah in 
vlažnosti, poleg insekticidov, kot je naftalin ali poleg 
zdravil, strupov in kemikalij, ki lahko povzročijo škodo).

• Namestitve izdelka na neprimerno mesto, zaradi česar 
je izdelek izpostavljen neustreznim vremenskim razme-
ram (mraz, vročina, vlaga, sonce in odboj sončne svetlo-
be), kar lahko povzroči pogoje, ki presegajo deklarirano 
območje delovanja. 

• Kadar kupec izdelka ne uporablja s priloženo pro-
gramsko opremo, ki jo ponuja proizvajalec, ali kadar na 
izdelek naloži programsko opremo tretjih oseb, ki niso 

V primeru, da proizvajalec ne bo zagotovil pravočasnega 
popravila ali zamenjave izdelka, je kupec upravičen do raz-
dora pogodbe in lahko zahteva vračilo kupnine ali zahteva 
znižanje kupnine. 
Garancijski list:
TI GARANCIJSKI POGOJI SKUPAJ Z DOKAZILOM O 
NAKUPU (RAČUNOM) PREDSTAVLJAJO GARANCIJSKI 
LIST PROIZVAJALCA. KUPEC JE DOLŽAN HRANITI TE 
GARANCIJSKE POGOJE IN DOKAZILO O NAKUPU VES 
ČAS TRAJANJA GARANCIJSKE DOBE. 
To garancijo izdaja proizvajalec:
Navkom d.o.o.
Cesta v Log 19
1353 Brezovica
Matična številka: 1646729000
ID za DDV: 39134725

Podatki o podjetju in sedežu prodajalca, datumu izročitve 
blaga ter podatki, ki identificirajo blago, ki je predmet ga-
rancije, se nahajajo na računu in/ali dobavnici, ki ga kupec 
prejme ob nakupu izdelka. 
Uveljavitev garancije: 
Kupec prevzame vse tveganje in stroške, ki nastanejo v 
zvezi s transportom izdelka do pooblaščenega prodajalca 
ali pooblaščene servisne službe.
Kupec je dolžan ob uveljavitvi garancije predložiti dokazilo 
o nakupu, s katerim izkaže nakup izdelka. Na računu se 
morajo nahajati naslednji podatki: ime prodajalca, serijska 
številka izdelka, leto, mesec in dan nakupa. Kupec je dol-
žan hraniti račun in te garancijske pogoje ves čas trajanja 
garancijskega obdobja. 
Navkom d. o. o. si pridržuje pravico do zavrnitve garan-
cijskega zahtevka v primeru, ko ni predloženo dokazilo o 
nakupa (faktura, račun), oz. v primeru, ko so podatki na 
računu nepopolni, nečitljivi oz. je na njih vidna naknadna 
sprememba oz. poseg, zaradi katerega se pojavi dvom v 

avtentičnost dokazila.  
Dokazilo o nakupu shranite na varno mesto, saj vam dvoj-
nika ne bomo izdali! 
Kupec garancijski zahtevek uveljavlja pisno neposredno 
pri proizvajalcu ali prodajalcu, lahko pa garancijski zahte-
vek uveljavlja tudi ustno pri prodajalcu. V tem primeru je 
prodajalec dolžan pripraviti ustrezen zapisnik o reklamaciji. 
Kupec je dolžan ob uveljavitvi garancijskega zahtevka pri-
ložiti garancijski list in račun kot dokazilo o nakupu. Kupec 
je dolžan omogočiti popravilo izdelka, v kolikor se popravi-
lo izvede na lokaciji kupca. 
V kolikor popravilo na lokaciji kupca ni bilo izvedeno v roku 
45 dni, ker je kupec to popravilo onemogočil (nedoseglji-
vost, nedostopnost ali odsotnost kupca), kupec nima pra-
vice zahtevati novega izdelka. V kolikor je potrebno izdelek 
poslati k pooblaščenemu serviserju ali proizvajalcu, je ku-
pec dolžan poskrbeti, da se izdelek ustrezno zavaruje pred 
pošiljanjem. Kupec ima za čas trajanja popravila pravico 
do nadomestnega izdelka, ki mu ga zagotovi pooblaščeni 
serviser. 
Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovor-
nosti za stvarno napako. 
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 izde-
lek zamenjan za novega, se kupcu izda novo garancijo za 
obdobje 24 mesecev. Za novo garancijo se kupcu izda novo 
dokazilo o nakupu, ki ga je kupec dolžan hraniti ves čas 
trajanja garancije.
Garancije ni mogoče uveljaviti v primeru:
• Kakršnekoli okvare, povzročene zaradi napačnega 

ravnanja z izdelkom. Za napačno ravnanje z izdelkm se 
šteje vsako ravnanje, ki ni skladno s priloženimi navodili 
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Serijska številka:

Datum nakupa:

Datum montaže:

Ime, priimek in naslov kupca:

Žig in podpis prodajalca:
Touchpad je izdelalo podjetje:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenija
info@navkom.si, www.navkom.si

Vrsta izdelka:
Elektronska naprava za odpiranje vrat na osnovi številčne 

kode.

izdane ali izrecno odobrene s strani proizvajalca. 
• Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priloženo dokazilo 

o nakupu oz. ta ni ustrezen.
• Kakršnihkoli naknadnih sprememb dokazila o nakupu 

v zvezi z letom, mesecem in dnevom nakupa, imenom 
kupca ali prodajalca in serijske številke, ki niso bile opra-
vljene s strani proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca.

Zagotavljanje popravil po preteku garancije
Proizvajalec jamči, da bo še tri leta po poteku garancijskega 
obdobja zagotavljal popravila in servisiranje izdelkov proti 
plačilu.
Omejitev odgovornosti: 
Ta garancija velja le za izdelke proizvajalca Navkom d.o.o. 
in se ne nanaša na druge sestavne dele, kamor so lahko iz-
delki proizvajalca vgrajeni oz. druge sestavne dele, s kate-
rimi se izdelki uporabljajo (kot so npr. vrata, mehanski deli 
ključavnic, ki jih ne zagotovi proizvajalec, okovje in drugi 
mehanizmi, potrebni za uporabo izdelkov proizvajalca). 
Navkom d.o.o. kupcu ne jamči, da je material, iz katerega 
so izdelani izdelki, ustrezen glede na individualne potrebe 
in okoljsko situacijo kupca. Kupec je dolžan preveriti ali je 
njegovo okolje primerno za uporabo izdelkov. 
Navkom d.o.o. nudi izdelke takšne kot so, in ne podaja do-
datnih zagotovil ali jamstev glede primernosti izdelkov za 
določene vrste rabe. Kupec je dolžan samostojno oceniti, 
ali izdelek ustreza namenu in potrebam kupca. 
Navkom d.o.o. ne daje nobenih drugih izrecnih garancij 
ali jamstev, bodisi pisnih ali ustnih, in zavrača vsakršna 
implicitna jamstva ali garancije glede primernosti izdelkov 
za prodajo in/ali uporabo za določen namen. Izključitev 
velja v najširšem možnem obsegu, ki ga omogoča veljavno 
pravo. 
Navkom d.o.o. ne jamči za kakršnokoli škodo (neposredno, 
posredno, vključno z izgubljenim dobičkom), ki bi izvirala iz 
uporabe izdelkov. Kupec izrecno sprejema vso odgovornost 
za kakršnekoli posledice, ki lahko nastanejo zaradi uporabe 

izdelkov. Prav tako Navkom d.o.o. ne odgovarja za kakršno-
koli škodo, ki bi izvirala iz nemožnosti uporabe izdelka oz. 
nedelovanja izdelka. 
V primeru, da določena omejitev, opredeljena zgoraj, v vaši 
državi ni veljavna, takšna omejitev za vas morda ne velja 
oz. velja v določenem obsegu, ki ga določa zakonodaja. V 
kolikor bi prišlo do neskladja te garancije z lokalno zakono-
dajo, se šteje, da je garancija, oz. njen del, prirejen tako, da 
je v skladu z lokalno zakonodajo.


