
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА БРАВА ЕЛЕКТРОННА С КАРТА 

101.115.C (сменяеми потребители) – RFID 
честота 13.56 МHz Mifare 

 
 Уважаеми клиенти, “МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС” Ви честити покупката на Брава електронна с карта RFID 13.56МHz и Ви 
поздравява с избора. Вие ще имате възможността да се убедите в редица нейни предимства: 

 Малки габарити и лесен монтаж. 
 Работа с всички модели карти от типа „Mifare” 
 Мастер карта за препрограмиране и управление на бравата. 
 Нисък разход на енергия. 
 Печатна платка с микропроцесор по SMD технология. 
 Аварийно захранване през контролния панел. 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Брава 101.115. – Брава електронна с карта RFID 13.56MHz Mifare; 
2. Винт М4х12; 
3. Гайка М18; 
4. Палец прав; 
5. Гайка М8; 
6. Инструкция за експлоатация; 
7. Инструкция за монтаж; 
8. Шаблон за монтаж; 
 

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БРАВАТА 
 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ РАБОТА С БРАВАТА ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ИНСТРУКЦИЯТА. 

Бравата се доставя със свободно въртяща се ръкохватка. НЕ НАТИСКАЙТЕ БУТОН „ON” ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА. 
За Ваше улеснение в паметта на бравата е записана „Мастер карта”. 

 
МОНТАЖ 

За да монтирате бравата, следвайте Инструкцията за монтаж. За пробиването на монтажните отвори, използвайте Шаблона за монтаж. 
По време на монтажа Не натискайте бутона „ON”. След приключвяне на монтажа завъртете ръкохватката на бравата в положение 
„Отключено”  и натиснете бутона „ON” ( поз.6 от Инструкция за монтаж ). Бравата е готова за експлоатация.          

 
ЗАТВАРЯНЕ 
1. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете кратък звуков сигнал, съпроводен със светване на синия индикатор. 
2. Най-късно до 6 секунди, трябва да поставите карта пред антената. Чува се кратък звуков сигнал и ръкохватката се освобождава 

за да се заключи бравата.  
3. Най-късно до 6 секунди, трябва да завъртите ръкохватката до упор в посока заключване. Веднага след заключване ръкохватката 

се блокира. 
4. До 2 секунди след заключването бравата дава индикация за състоянието на батериите. През този период от 2 секунди бравата 

не изпълнява команди. Ако светлинната индикация угасва със синя светлина, батерията е с добър заряд. Червена светлинна угасваща 
индикация, сигнализира за изтощена батерия и е наложителна нейната смяна. 

 
ОТВАРЯНЕ 
1. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете кратък звуков сигнал, съпроводен със светване на синия индикатор. 
2. В течение на 6 секунди, трябва да поставите картата с която е заключена бравата пред антената. Ще чуете кратък звуков сигнал, 

съпроводен от синя светлинна индикация. Ръкохватката се освобождава. 
3. В течение на 6 секунди завъртете ръкохватката до упор в посока на отключване. До 2 секунди след отключването бравата дава 

индикация за състоянието на батериите. През този период от 2 секунди бравата не изпълнява команди. Ако светлинната индикация угасва 
със синя светлина, батерията е с добър заряд. Червена светлинна угасваща индикация, сигнализира за изтощена батерия и е 
наложителна нейната смяна. 

 ВНИМАНИЕ: Ако картата, с която сте опитали да отворите бравата, не е тази с която е заключена, ще последва звуков сигнал с 
червена светлинна индикация. Картата не е оторизирана да отключи бравата. 
 

„МАСТЕР КАРТА” 
В паметта на вашата брава е записана „Мастер карта”. Тя изпълнява следните функции по управление на  бравата: 
 
ОТВАРЯНЕ С „МАСТЕР КАРТА”. 
ВАРИАНТ 1. Отваряне без изтриване на „Клиентска карта”. 
1. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете кратък звуков сигнал, съпроводен със светване на синия индикатор. 
2. В течение на 6 секунди, трябва да поставите „Мастер карта” пред антената. Чува се висок последван от по-нисък звуков сигнал. 

Бравата преминава в сервизен режим. След 3 секунди синята индикация преминава в червена. Сервизния режим продължава 10 секунди. 
Внимание: Ако в сервизен режим поставите друга мастер карта пред антената на бравата, то тя ще стане „Мастер карта” за 

бравата. 
3. Изтичането на сервизния режим се индикира с нисък последван от по-висок кратък звуков сигнал и загасяне на светоидода. 

Ръкохватката се освобождава.  
4. Бравата може да се отключва и заключва без да е необходимо да се активира с карта. След завършване на манипулациите с 

бравата завъртате ръкохватката в положение заключено и натискате бутона „ON”. Чува се кратък звуков сигнал съпроводен от синя 
светлинна индикация и ръкохватката се блокира. Светлинната индикация продължава 6 секунди. През този период бравата не приема 
команди. Клиентската карта не е изтрита. 

Внимание: Не забравяйте да натиснете бутона „ON”. 
 
ВАРИАНТ 2. Отваряне с изтриване на „Клиентска карта”. 
1. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете кратък звуков сигнал, съпроводен със светване на синия индикатор. 
2. В течение на 6 секунди, трябва да поставите „Мастер карта” пред антената. Чува се висок последван от по-нисък звуков сигнал. 

Бравата преминава в сервизен режим. След 3 секунди синята индикация преминава в червена. Сервизния режим продължава 10 секунди. 
Внимание: Ако в сервизен режим поставите друга мастер карта пред антената на бравата, то тя ще стане „Мастер карта” за 

бравата. 



3. Изтичанетo на сервизния режим се индикира с нисък последван от по-висок кратък звуков сигнал и загасяне на светоидода. 
Ръкохватката се освобождава.  

4. Завъртaте ръкохватката в положение отключено и натискате бутона „ON”. Чува се кратък звуков сигнал съпроводен със синя 
светлинна индикация и ръкохватката се блокира. Светлинната индикация продължава 6 секунди. През този период бравата не приема 
команди. Клиентската карта е изтрита. 

Внимание: Не забравяйте да натиснете бутона „ON”. 
    

СМЯНА НА „МАСТЕР КАРТА” 
1. Бравата трябва да е в положение отключено. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете кратък звуков сигнал, съпроводен със светване 

на синия индикатор. 
2. В течение на 6 секунди, трябва да поставите актуалната „Мастер карта” пред антената. Чува се висок последван от по-нисък 

звуков сигнал. Бравата преминава в сервизен режим. След 3 секунди синята индикация преминава в червена. Сервизния режим 
продължава 10 секунди.  

3. През сервизния режим трябва да поставите пред антената новата „Мастер карта” (кодирана предварително от производителя), 
която искате да управлява тази брава. Чува се поредица от висок, нисък и отново висок звуков сигнал, съпроводен от червена светлинна 
индикация. Ръкохватката се освобождава. След като сте завършили всички манипулации с бравата (Примерно демонтаж, монтаж на нова 
вратичка и т.н. ) натиснете бутона „ON”, за да блокирате ръкохватката. 

Внимание: Не забравяйте да натиснете бутона „ON”. 
 
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ 

Бравата работи с една батерия от 9V. За да я смените, разхлабете винта М4, извадете капака затварящ батерията, извадете 
старата и поставете новата батерия по съответния начин. Затворете капака на батерията и стегнете винта М4. 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО АЛКАЛНИ БАТЕРИИ. 
  

 
ВНИМАНИЕ: Ако напрежението на батерията е много ниско (батерията е изтощена), при всяко завършване на манипулация с 

бравата тя ще индикира нуждата от смяна на батерията с угасваща червена светлина. Все още има достатъчно мощност бравата да се 
отвори 50 пъти. 

В случай, че батерията е изтощена, поставете една 9V батерия на клемите, намиращи се на Контролния панел. Задръжте батерията 
в това положение и отворете бравата с карта. Сменете батерията по описания по-горе начин. 

 


