ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА БРАВА ЕЛЕКТРОННА
101.101.O - “Ell-Cam”
за офис потребители
Уважаеми клиенти, “МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС” Ви честити покупката на Брава електронна “Еll-cam” и Ви
поздравява с избора. Вие ще имате възможността да се убедите в редица нейни предимства:
 Малки габарити и лесен монтаж.
 Един главен код и пет подчинени четирицифрови кода.
 Шест цифрен Мастеркод, като второ ниво на достъп.
 Изключително нисък разход на енергия.
 Печатна платка с микропроцесор по SMD технология.
 Блокиране при четирикратно въведен грешен код.
 Аварийно захранване през контролния панел.
 Памет за последните 8 отваряния.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Брава 101.101.О – “Ell cam”
2. Винт М4х8
3. Гайка М16
4. Палец прав
5. Гайка М8

- 1бр.
- 1бр.
- 1бр.
- 1бр.
- 1бр.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БРАВАТА
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ ДАННИ (РОЖДЕННИ ДНИ И ДР.) ИЛИ КОМБИНАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
ЛЕСНО ОТГАТНАТИ, КАТО ЗАКЛЮЧВАЩ КОД.
ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
Бравата работи с 1 главен и 5 подчинени (клиентски) кода. Кодовете са 4 цифрени. Главният код може да отваря
бравата, да програмира и изтрива клиентските кодове. В бравата е заложен мастеркод който отваря без да променя
съществуващите кодове. Мастеркода е 6 цифрен. Всяко натискане на бутон се съпровожда със звуков сигнал.


ОТВАРЯНЕ С ГЛАВЕН КОД И ПРОМЯНА НА ГЛАВЕН КОД
1. Натиснете бутон “ON”. Ще чуете тритонов, възходящ звуков сигнал, съпроводен с мигване на зеления индикатор.
2. Натиснете бутон “0” (указание че ще въвеждате главен код).
3. Въведете съществуващия главен код (при първа смяна въведете фабричния главен код: 7, 8, 9, 0). Бравата
отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне. Бравата е отворена. Ако
желаете да смените кода продължете със стъпка 4.
4. Натиснете бутон “0” (указание че ще въвеждате главен код).
5. Въведете новите 4 цифри, бравата се изключва и новия код е приет.
Ако по време на въвеждане на новия главен код се допусне изтичане на времето преди кода да бъде въведен, бравата
блокира и кодът остава непроменен.
ЗАТВАРЯНЕ
Независимо по какъв начин е отворена бравата затварянето става по следния начин:
1. Натиснете бутон “ON”. Изчакайте 1 секунда и завъртете ръкохватката в посока затваряне.
ПРОМЯНА НА ПОДЧИНЕН (КЛИЕНТСКИ) КОД
Промяната на подчинените кодове става само с главния код.
1. Натиснете бутон “ON”.
2. Натиснете бутон “0” (указание че ще въвеждате главен код).
3. Въведете съществуващия главен код. Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете
ръкохватката в посока отваряне.
4. Въведете номера на подчинения код който желаете да промените (1,2,3,4 или 5).
5. Въведете новите 4 цифри за избрания подчинен код, бравата се изключва и новия код е приет.
Ако по време на въвеждане на новия подчинен код се допусне изтичане на времето преди кода да бъде въведен,
бравата блокира и досегашния код се изтрива.
ИЗТРИВАНЕ НА ПОДЧИНЕН КОД
Изтриването на подчинените кодове става само с главния код.
1. Натиснете бутон “ON”.
2. Натиснете бутон “0” (указание че ще въвеждате главен код).
3. Въведете съществуващия главен код. Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете
ръкохватката в посока отваряне.
4. Въведете номера на подчинения код който желаете да изтриете (1,2,3,4 или 5).
5. Изчакайте 10 секунди. Подчиненият код е изтрит и бравата се изключва.
ОТВАРЯНЕ С ПОДЧИНЕН (КЛИЕНТСКИ) КОД
1. Натиснете бутон “ON”.
2. Въведете номера на подчинения код с който желаете да отворите (1,2,3,4 или 5).
3. Въведете 4 ри цифровия подчинен код чиито номер сте въвели на стъпка 2.

4. Завъртете ръкохватката в посока отваряне.
Ако въведения код е грешен или не съответства на въведения номер се чува сигнал за грешен код.
КЛИЕНТСКИЯ КОД НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ОТ НЕГОВИЯ ПОЛЗВАТЕЛ. ПРОМЯНАТА СТАВА С ПОМОЩА НА
ГЛАВНИЯ КОД.
ОТВАРЯНЕ С МАСТЕРКОД И СМЯНА НА МАСТЕРКОД
Мастеркодът е с номер “7”. Отварянето с мастеркод не променя въведените главен и подчинени кодове.
1. Натиснете бутон “ON” и го задръжте натиснат до непрекъснатото светване на зеления индикатор.
2. Натиснете бутон “7” (указание че ще въвеждате 6 цифров мастеркод код).
3. Въведете съществуващия мастеркод (при първа смяна въведете фабричния мастеркод: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Бравата
отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне. Бравата е отворена. Ако
желаете да смените кода продължете със стъпка 4. След изтичане на 10те секунди бравата блокира.
4. Докато свети зеления индикатор въведете новия мастеркод от 6 цифри (без да указвате номера на мастеркода).
След шестата цифра бравата блокира, новият мастеркод е приет.
ИСТОРИЯ НА ОТВАРЯНИЯТА
1. Натиснете бутон “ON”.
2. Натиснете бутон “9” (поискване на историята).
Бравата остава блокирана, след 2 секунди започва просвирване на 8 числа, които означават номерата на кодовете с
които е отворено последните 8 пъти. Последното отваряне се просвирва първо. Просвирване на номер на главен код “0”
става с 10 звукови сигнала. Осемте числа са разделени с паузи от 2 секунди.
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ
Бравата работи с една батерия от 9V, тип 6F22. За да я смените, разхлабете винта М4 и гайката М18, извадете
капака затварящ батерията, извадете старата и поставете новата батерия по съответния начин. Затворете капака на
батерията и затегнете винта М4 и гайката М18. Проверете функционирането на бравата.
ВНИМАНИЕ: Ако напрежението на батерията е много ниско (батерията е изтощена), при натискане на бутон “ON”,
червеният индикатор светва постоянно, чуват се пет звукови сигнала и след тях тритонов низходящ звуков сигнал.
Червеният индикатор загасва след първата въведена цифра и можете да продължите с желаната от Вас процедура. Все
още има достатъчно мощност бравата да се отвори 50 пъти. Спирането на светлинната сигнализация не трябва да
се приема като възстановяване на батерията и тя трябва да бъде сменена своевременно.
В случай, че батерията е изтощена, поставете една 9V батерия на клемите, намиращи се на Контролния панел и
отворете бравата. Сменете батерията по описания по-горе начин.

