
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА БРАВА ЕЛЕКТРОННА С КАРТА 

101.115.О (постоянни потребители) - RFID 
честота 13.56 MHz Mifare 

 
        Уважаеми клиенти, “МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС” Ви честити покупката на Брава електронна с карта RFID Mifare 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 MIFARE; 
 Сервизна 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.О – Брава електронна с карта RFID 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.  
 
         МОНТАЖ 
         За да монтирате бравата, следвайте „Инструкцията за монтаж”. За пробиването на монтажните отвори, използвайте „Шаблон 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 „Инструкцията за монтаж” ).  
 
         ЗАПИС НА „СЕРВИЗНА КАРТА” 
         Запис на „Сервизна карта” е възможно само в положение „Заключено” на ръкохватката. 
         ВНИМАНИЕ: Всякакви манипулации по запис и изтриване на карти да се изпълняват при отворена врата на шкафа (сейфа или 
чекмеджето). 

1. Натиснете бутона „ON”. Светва синя индикация съпроводена с висок-нисък-висок тон. Завъртете ръкохватката в положение 
„Заключено”. 

2. Натиснете бутона „ON”. Светва червена светлина с висок тонов сигнал. Поставете „Сервизна карта” пред антената. Записът се 
индикира с висок-нисък-висок тон и синя светлина. 

 
        ЗАПИС НА „КЛИЕНТСКА КАРТА“ 
        В паметта на бравата могат да се запишат до 50 „Клиентски карти”. 

1. Натиснете бутона „ON”. Ако в паметта на бравата няма записана „Клиентска карта”, ще чуете три високи тона, съпроводени от 
червена мигаща индикация. 

2. Поставете „Сервизна карта” пред антената. Преминаването в сервизен режим се индикира висок-нисък тон и синя светлина, 
която след 2 сек. преминава в червена. Сервизният режим е с продължителност от 10 сек., като след всяка операция се увеличава с нови 
6 сек. 

3. Поставете „Клиентска карта” пред антената. Записът на картата в паметта се индикира с два високи тона в такт със син 
светлинен сигнал. След сигнала веднага отдалечете картата от антената.  

4. Изчакайте сервизния режим да изтече. След приключване на сервизния режим ръкохватката се освобождава. За да блокирате 
ръкохватката натиснете бутона „ON”. 

 
         ИЗТРИВАНЕ НА „КЛИЕНТСКА КАРТА” 

1. Натиснете бутона „ON”. Поставете „Сервизна карта” пред антената. Устройството влиза в сервизен режим. 
2. Поставете оторизираната карта, която желаете да изтриете. Изтриването се сигнализира от два ниски тона в такт с червена 

светлина. След сигнала отдалечете веднага картата от антената.  
3. Изчакайте сервизния режим да изтече и натиснете бутона „ON”, за да блокирате ръкохватката. 
 

         ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ КЛИЕНТСКИ КАРТИ 
Натиснете бутон „ON”. Поставете „Сервизна карта” пред антената и задръжте в това положение без да я отдалечавате. Изтриването 

на картите се индикира с висок звук и синя светлина на всяка секунда. Необходимо е да задържите „Сервизна карта” до изтичане на 
звуковия и светлинен сигнал (10сек.). 

 
ОТКЛЮЧВАНЕ С „КЛИЕНТСКА КАРТА” 

         За да отключите с „Клиентска карта”, трябва да сте я записали предварително в паметта на бравата. Неоторизирана карта се 
индикира с два ниски тона и червена светлина. 

Натиснете бутон „ON”. Поставете оторизирана „Клиентска карта” пред антената. Разрешаване за отваряне се сигнализира с висок 
тон и син сигнал. Завъртете ръкохватката в положение „Отключено”. 

 
ЗАКЛЮЧВАНЕ С „КЛИЕНТСКА КАРТА” 
Натиснете бутона „ON”. Завъртете ръкохватката в положение „Заключено”. 
 
ОТКЛЮЧВАНЕ СЪС „СЕРВИЗНА КАРТА” 
Натиснете бутона „ON”. Поставете „Сервизна карта” пред антената. След сигнализацията за сервизен режим на устройството 

отстранете картата. След изтичане на сервизния режим ръкохватката се освобождава и бравата може да се отключи. Блокирането на 
ръкохватката в избрана позиция става с натискане на бутона „ON”.     



 
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ 
Бравата работи с една батерия от 9V тип 6LR61. 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: При достигане на близко до критичното напрежение на батерията, бравата сигнализира с троен висок тон, съпроводен 
от червена мигаща светлина по време или след приключване на операция с устройството. Ако напрежението на батерията достигне 
критична стойност, то при натискане на бутона „ON” бравата сигнализира с три високи тона и червена светлина и се изключва. 
В случай, че батерията е изтощена, поставете една батерия 9V на клемите, намиращи се на Контролния панел. Задръжте батерията в 
това положение и отключете бравата с карта. Сменете батерията по описания по-горе начин.  
 


