
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

1. Брава секретна 2002      1 бр.  5. Насрещник                  2 бр. 

2. Винт за дърво                 4 бр.  6. Ключ секретен            5 бр. 

3. Планка регулираща      12 бр.  7. Идентификационна    1 бр. 

4. Дюбел                              4 бр.      карта 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

 

.....................................                      .................................. 

/дата на произвоство/    /ОТКК/ 

Гаранционен срок – 5 години 

Стоката е закупена от ........................................................................ 

/наименование на търговската организация/ 

................................................. с фактура № .................................... 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Гаранцията е в  сила, само ако тази гаранционна карта е попълнена, 

подписана и подпечатана.     Гаранцията се състои в безплатна поправка на 

всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на 

гаранционния срок. Поправката се извършва в  завода производител срещу 

предоставени от клиента фактура /или касова бележка/, с която е закупено 

изделието и настоящата гаранционна карта.   

 Гаранцията не се отнася за повреда причинена от лош транспорт, 

лошо съхранение, неправилен монтаж и експлоатация и в случаите, когато е 

правен опит за отстраняване на дефекта от други лица. В този случай 

дефекта се отстранява само срещу заплащане.    

 Обект на гаранционна договореност са следните дефекти:                       

- Превъртане на ключа без задвижване на езика       

- Невъзможност за превъртане на ключа   

 Обслужването в гаранционен срок и уреждане на рекламации по 

БДС2-01-76. Заменяне на дефектна стока с нова или връщане на 

заплатената сума става в случаите, когато липсва пълна комплектност на 

изделието или има неостранен дефект. 

Купувач:......................................  Продавач:.....................................

 ........................................            ......................................................  

  /име, адрес/    /дата на продажба/      

КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД           Стара Загора 

      Заключващи системи 

 

БРАВА СЕКРЕТНА 

ДВУСТРАННА 

модел 2002 

 
Уважаеми клиенти , 

Двустранно заключващата секретна брава модел 2002 гарантира  

най – високата възможна защита на Вашия дом, офис, учреждение и др. 

Използването на кодиран секретен патрон с над 15 милиона комбинации 

гарантира качество и най- висока секретност. 

 

 

 

Стара Загора 6000                                                  тел: 042 620 776 

ул. Индустриална № 1                                  тел/факс: 042 620 332 

                                e-mail: office@codkey.bg 

mailto:office@codkey.bg


ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ 

Разгледайте схемата за монтаж. 

1. Бравата се изважда от опаковката, развиват се 4 бр. винтове М3 

/10/ и се сваля капака на бравата /2/. 

2. Разопаковат се насрещниците. Сваля се капачката /1/ от тялото  

на насрещника /11/. 

3. На вратата се пробиват отвори съгласно черт. 1. 

4. Развиват се 2 бр. гайки М6 /6/ и се сваля защитната капачка /9/. 

5. Бравата се закрепва към вратата посредством винтове за дърво 

/3/. След това се поставя защитна капачка /9/, която се закрепва с 

2 бр. гайки М6 /6/ 

6. Поставя се капака на бравата /2/ и се закрепва с 4 бр. винтове М3 

/10/. 

7. При монтажа на насрещниците се постъпва по следния начин: 

От двете страни на вратата в стената се пробиват по два отвора Ø12 на 

дълбочина 120 мм съгласно черт.1. Поставят се регулиращите планки /4/ 

с насрещниците /11/ и се закрепват към стената с дюбелите /5/. Преди 

затягането на дюбелите да се провери необходимо ли е поставянето или 

премахванетона регулиращите планки /4/, така че да се изравни нивото 

на планките с нивото на вратата. Изпробва се действието на бравата и 

ако е необходимо се коригира отново височината на насрещниците с 

планки. След това се монтират капачките /1/ на двата насрещника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   черт. 1 

 

 

 

 

 

СХЕМА ЗА МОНТАЖ 

1. Капачка на насрещника 

2. Капак на бравата 

3. Винт за дърво 

4. Планка регулираща 

5. Дюбел 

6. Гайка М6 

7. Шайба М6 

8. Шпилка М6 

9. Капачка защитна 

10. Винт М3 

11. Тяло на насрещника 

 


