
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА  MAUER

1. Отваряне на сейфа модел   ASM 25 EL, ASM 30 EL, ASM 63 TEL, ASM 90 TEL, ASM 120 TEL
 Натиснете бутон “ON”. Въведете 6-цифровия код или  от 6 буквена дума и завъртете дръжката на бравата 
по часовниковата стрелка (заводския код е 1-2-3-4-5-6). Сейфът е отворен, дръжката се намира в 
наклонено положение.
Всяко натискане на бутон на клавиатурата се потвърждава от звуков сигнал. При пауза по-дълга от 20 сек. 
всичко въведено до този момент се изтрива.При правилно въвеждане на кода светва зелен диод. В 
течение на 4 секунди бравата е готова за отваряне. Ако през този период дръжката не бъде завъртяна, 
бравата отново се блокира.
2. Блокировка на бравата.
При въвеждане на неправилен код прозвучава дълъг звуков сигнал със светлинна индикация. След 3-тото 
неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 2 минути(през това време бравата не може 
да се отвори дори при въвеждане на правилния код)При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код 
времето на блокировка се удвоява( 4, 8 и макс. 16 мин.)
3. Затваряне на сейфа
Завъртете дръжката на вратата обратно на часовниковата стрелка в положение „Затворено”
4. Смяна на основния код
- Отворете бравата (вж. т. 1)
- Натиснете бутон „ON” 
- Натиснете бутон „P” 
- Въведете действащия код 1-2-3-4-5-6 (след въвеждането свети зелена светлина )
- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал и зелена светлина)
- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - еднократен зелен сигнал)
Новият код е вкаран в паметта на бравата. Ако при смяната на кода е направена грешка, в сила остава 
стария код. В този случай след приключване на въвеждането на новия код светве трикратно червен диод.
Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.
5. Електрозахранване/смяна на батериите
Когато батерията се изтощи, при всяко натискане на бутона „ON” се подава 10-кратен светлинен червен 
сигнал. Батерията трябва да се смени.
За захранване се използва батерия „9V – ALKALINE”. Тя се поставя под пластмасова капаче, намиращо се 
от вътрешната страна на вратата. 
Кодът остава запаметен дори при махната батерия.
Използвайте само батерии „9V – ALKALINE”.
Ако сте забравили да смените батерията навреме, то към контактите под квадратната лепенка „MAUER” 
на лицевия панел се притеска нова батерия и се отваря бравата
6. Програмиране на 2-ри код за използване
- Отворете бравата с основния код (вж. т. 1)
- Натиснете бутон „ON” 
- Натиснете бутон „P” 
- Въведете основния код Х-Х-Х-Х-Х-Х(след въвеждането – двукратен звуков сигнал и зелена светлина)
- Натиснете бутон „P”/Постоянно свети зеления диод/
- Натиснете бутон „3” /Постоянно свети зеления диод/
- Въведете 2-ри код за използване от 6 цифри Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал и 
зелена светлина)
- Втори път въведете кода Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането еднократен зелен сигнал)
Сега бравата се отваря и с двата кода.Ако при смяната е направена грешка то в сила остава стария 
код/Тогава бравата подава трикратен  червен светлинен сигнал/.
Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.
7. Премахване на втория код
- Отворете бравата с основния код (вж. т. 1)
- Натиснете бутон „ON” 
- Натиснете бутон „P” 
-  Въведете основния код (след въвеждането зелена светлина)
- Натиснете бутон „P” 
- Натиснете бутон „0 ” (след въвеждането 1 зелена светлина)


