
        КАК СЕ ИЗПОЛЗВА 

 
 
 
 

 

 

 

В комплекта: 

1.  БулКей Портмоне с Код 
2.  Велурена торбичка

3.  Ръководство 
4.  Защитна стоманена корда  

Знаете ли, че най-честите кражби са именно дребните? Отивате на 
пътешествие. Настанявате се в хотелската стая и оставяте личните си
вещи там, мислейки, че е безопасно...Но грешите! Понякога хотелският 
персонал, могат да "щипнат" само една или две банкноти от вас, без 
да забележите. Портмонето Ви също така може да бъде откраднато на 
улицата, на работата, дори в кафенето. Виждали сме много опитни 
джебчии. Ако не сте бдителни само за секунда - портфейлът Ви го няма.

С Кодовото портмоне BulKey Code Wallet™ можете безопасно да защитите 
личните си вещи като пари, карти, ключове и др. Портмонето 
BulKey Code Wallet™ е малко и стилно портмоне с функционалност на 
мини преносим сейф.  

Неговата иновативна технология за заключване НЕ позволява на други
хора да разпознаят Вашия код, а със стоманената защитна корда можете
да го прикрепите здраво към всеки предмет като дръжка на чанта, 
презрамки за раница, ципове или дори халка за колан на панталона!

Bulkey Code Wallet
... Вашият персонален сейф.
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Основни фунцкионалности:  

1. 4-цифрен код – ще отнеме много време за някой да отгатне кода Ви. 
Има 10 000 възможни комбинации.  

2. Защитна стоманена корда- за да прикрепите сигурно портмонето си 
към всеки предмет като чанта, раница или друго. Край на джебчиите!  

3. Удароустойчив– използваме висококачествен поликарбонат, който 
има едни от най-добрите характеристики от всички полимери.

4. Органайзер с 6 джоба  -сега можете лесно да намерите 
карти/банкноти, които търсите.

5. Място за всичко - Може да побере до 10 карти или 40 банкноти 
6. Еко-съобразно – в допълнение към качествения материал, който 

използваме, всяка една част от този портфейл може да бъде 
напълно рециклирана.

7. Стилен дизайн – погледнете тези извивки… 
8. Удобен размер – можете да го носите както в чантата, така и в джоба.  
9. Можете да промените кода по всеко едно време  – вижте т.I.
10.   Стилна велурена торбичка. – която може да използвате по желание.

 …Ние сме сигурни, че ще намерите още много предимства, след като 
започнете да използвате портмонето BulKey Code Wallet™

 

4. Докато бутона е 
натиснат, задайте 
новият код*

 

*уверете се, че числата
на новия код са точно 
подравнени.

5. След като сте набрали 
новият код, отпуснете 
натиска върху бутона.**
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I.  Как да задам първия си код? 

1. Фабричният код на всяко 
портмоне е 0000 
 
2. Задайте 0000 
 
3. С остър предмет,
(напр. химикал) натиснете
вдлъбнатината на бутона,
който се намира на ъгъла 
до кода.
Дръжте го натиснат.  
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31 Код: 0000 

ВНИМАНИЕ:
**В процеса (момента) на 
освобождаването на бутона
 да НЕ разместите цифрите.

 

6. За да проверите дали

Вашият нов код е 

правилно зададен,

натиснете бутона за 

отключване за да 

отворите портмонето.
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II. Как да смените кода си впоследствие.  

Не е ли по-добре винаги да имате възможност да промените кода 
си по всяко време когато искате?

Повторете стъпките от точка I, но вместо 0000 въведете своя
предишен код. 

Нов Код: 1234 

Нов Код: 1234 

Нов код: 1234 
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Готово! Сега Вашето портмоне е здраво закрепено със стоманената 
защитна корда. Кордата е достатъчно дълга за да може да използвате 
и отваряте портмонето нормално. Имайте предвид, че всеки път, когато 
натиснете бутона (в комбинация с правилния код) щифта се прибира и
котвата ще се отключи за кратък момент.

 

   

 

 

III. Как да отворя портмонето си ако забравя валидния код? 

НЕ МОЖЕТЕ. Не се изненадвайте. Ако можете да отворите портмоне с 
код, без да знаете кода, тогава и крадците могат да го направят. Няма 
начин да видите какъв е бил предишният код (както можете да направите 
на някои други портмонета с код на пазара). Смятаме, че това е 
сериозен пробив в сигурността и затова помислихме за максимална 
сигурност и единственият начин да отворите BulKey Code Wallet™ 
без да знаете кода, е да го разбиете…
…или да познаете правилната комбинация от 10 000 възможни.

IV. Как да прикрепя защитната стоманена корда?
 
Без значение дали портмонето Ви е надеждно 
заключено с код, всеки може просто да го вземе 
от чантата Ви и да го открадне с всичките вещи 
вътре. Ето защо ние проектирахме тази защитна 
стоманена корда като иновативен и лесен начин 
да защитите допълнително портмонето си. 
Направена е от висококачествена стомана, 
която не може да се среже лесно.
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www.CodeWallet.eu/manual  

BG: За да прочетете инструкциите на български, сканирайте QR кода или  
посетете линка по-долу. 

CN: 要阅读中文说明，请扫描二维码或访问以下链接。 

DE: Um die Anleitung auf Deutsch zu lesen, scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie den unten stehenden Link. 
EN: To see the full manual/videos scan the QR code or visit the link below. 
ES: Para leer las instrucciones en español, escanee el código QR o visite el 
siguiente enlace. 
FR: Pour lire les instruc�ons en français, scannez le code QR ou visitez le 
lien ci-dessous.  
IT: Per leggere le istruzioni in italiano, scansiona il QR code o visita il link 
so�ostante.  

IN: िनद�शो ंको िहंदी म� पढ़ने के िलए �ूआर कोड को �ैन कर�  या नीचे िदए गए
 िलंक पर जाएं। 
RU: Чтобы прочитать инструкцию на русском языке, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке ниже.  

V.  Всекидневна употреба

Благодарение на минималистичния си дизайн и малкия си размер 
портмонето BulKey Code Wallet™ е удобно не само за пътуване, но и за 
ежедневна употреба. Когато го използвате ежедневно в безопасна 
среда, няма нужда да въвеждате кода всеки път. Можете просто да 
го зададете веднъж и след това свободно да отваряте и затваряте 
Портмонето и да го използвайте като обикновен стилен портфейл.

Нека бъдем честни… 

Тъй като нашите клиенти са наистина важни за нас, ние от Bulkey 
искаме да бъдем напълно честни с теб. Няма неразбиваеми неща. 
Ако крадците имат достатъчно време и правилните инструменти, 
те могат да проникнат във всичко. Въпреки това, с нашите иновации, 
направихме достатъчно трудно за тях да отворят или откраднат твоето 
портмоне BulKey Code Wallet™. Така те ще изберат друга по-лесна жертва, 
вместо теб.

Сега се наслади на важните неща, тъй като имаш едно нещо по-малко, 
за което да се тревожиш :)

3. Вземете портмонето и задайте текущия код. 

4. Натиснете бутона и го задръжте натиснат.
5. Щифта ще се отвори в долната част на 
портмонето.

2.От другия край ще останете с малка стоманена котва. 

 
1. Вземете кордата и я завържете около предмета,
който желаете, както е показано на снимката. 
(Може да е дръжка на чанта, презрамки за раница, 
ципове или дори халка за колан на панталона ви.)

6.Напъхайте стоманената котва до края 
на процепа.
7. Освободете бутона и 
разбъркайте кода


