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RFID Ключалка за заключване за гардеробче (SKU:BKL604A) 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  
 

 Електронна ключалка с универсално приложение за заключване на гардеробчета, врати на шкафове и 
други. Изключително удобнa за фитнес, сауна, басейн, спортни зали, работни шкафове и други. Лицевият панел 
е с елегантен и стилен дизайн със сребристо покритие. Работна температура: - 30 ~ + 80 C. 
 Захранването на бравата е 4 батерии х 1.5V AA, които издържат 1 година при нормална експлоатация !!  
Има възможност за отключване с външно батерийно захранване при аварийна ситуация (изтощени батерии). 
 Отключването и заключването на електронната ключалка Булкей, се осъществява чрез електронен 
безконтактен ключ тип RFID. При загуба или кражба на ключ се изтриват всички потребителските ключове, след 
което се програмират останалите. Предимство и удобство е, че един Мастер електронен ключ може да се 
програмира да управлява много електронни ключалки, като това не влияе на сигурността на заключващата 
система. 
 Електронната ключалка Булкей BKL604A работи  два вида ключове, които може да се програмират и 
работят като:  

1. Мастер – служи за програмиране и изтриване на потребителските ключове. Мастер ключът може да 
отвори всички ключалки, към които е програмиран. 

2. Потребителски – може само да отключва и заключва ключалката. Към една ключалка могат да се 
програмират до 13 потребителски ключа. 

 

А . Иниациализация на ключалката 
Метод 1: 
 Натиснете и задръжте за 3 сек. "бутона за ресет" вътре в малката дупка от задната страна с остър 
предмет и след като чуете "Ди" звук, освободете бутона. след което ще чуете 5 пъти кратък "Ди" звук, което 
означава, инициализцията е успешна, а ключалката е в процес на програмиране, всички мастер и потребителски 
карти са изтрити. 

 

Б. Програмиране на ключове. 
1 Записване на Master Card 

След инициализация, първата карта, която подадете към четеца при инициализацията ще бъде мастер 
карта – чувате 2 пъти "Ди" звук, 

Функции: Отключва всички ключалки, към които е записан като мастер. Записване и изтриване на 
потребителските ключове към всяка ключалка 
2 Записване на потребителски ключове 
 1. Подайте мастер картата един път – чувате 1 звук, ключалката се отваря и е готова за запис на 
потребителските ключове 
 2. Потребителските ключове се записват един по един, като максималният брой за една брава е 13. След 
всеки ключ кратък звук потвърждава записа. След последния ключ се изчаква излизането от режим на 
програмиране или 
 3. Подайте мастер картата отново, за да излезете от програмирането. 
Забележка: Всеки потребителски ключ има различна ID, така че един ключ може да се запише и отключва много 
брави, а една ключалка може да се отваря с до 13 ключа. 

В. Изтриване на всички ключове. 
 1. Поставете мастер картата върху четеца и не я махайте докато: чувате 1 звук, ключалката се отваря, 
след това се чуват 5 кратки звука последвани от 3 дълги звука – ключовете са изтрити. 

2, Подайте мастер картата 5 последователни пъти, при което ще чуете 3 дълги звука – ключовете са 
изтрити. 

 

Г. Индикация за изтощени батерии 
Когато напрежението на батерията е по-ниско от 4.8V, ще има 10 пъти звукова аларма, ключалката се отваря и 
затваря нормално; Когато напрежението е по-ниско от 3.0V, ще има 10 пъти звукова аларма, ключалката може 
да се отвори, но не може да бъде заключена, батериите трябва да бъдат сменени. Когато чуете звуков сигнал 
без да сте използвали ключ, това означава, че трябва да смените батериите!!!! 
. 
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Д. Монтажна схема 
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