ОСНОВНИЙ ЗАМОК
3-спрямованого замикання
MUL-T-LOCK® Omega OFMPB 1

ІНСТРУКЦІЯ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:
Основний замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® Omega OFMPB1
(Італія) – призначений для встановлення в металеві вхідні двері в якості основного
замка. Унікальний патентований механізм Omega розташований всередині корпусу
замка, з розміщенням пінів у трьох площинах. Патентований шестеренчастий
механізм приводу ригелів.
Надійність замка відповідає нормативам EN 12209 та підтверджена сертифікатом від
Instituto Giordano – Італійського Національного Сертифікаційного Центру. Вона
також повністю відповідає вимогам додатку «С» до норм UNI ENV 1627 для виробів
з рівнем стійкості до 4-го класу (вимоги до зломостойких замків).
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Монтажний ключ

1 жовтий ключ та 1 червоний –
в упаковці
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Мал.1. Фото.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Міжцентрова відстань (А) – 85 мм
BackSet - 65 мм.
4 сталеві ригелі Ø 18 мм., вихід 30 мм.
Реверсивна заскочка з нержавіючої сталі.
Вихід вертикальних тяг – 20 мм.
Обробка торцевої планки: хром.
Довжина ключів – 93 мм.
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:
№ з/п
Найменування
1
Замок MUL-T-LOCK® Omega OFMPB1
2
Монтажний ключ
3
Гвинт М5х70
4
Ключі «Зелені»
5
Кодова картка «Зелена»
6
Ключ «Жовтий»
7
Ключ «Червоний»
8
Кодова картка «жовта/червона»
2
Інструкція

Кількість
1
1
1
3
1
1
1
1
1

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
Врізання замка виконується відповідно до конструктивних
розмірів (мал.2).
Після розмітки та підготовки отвору під замок треба
прибрати залишки стружки, вони можуть потрапити в
механізм та завдати шкоди.
Зачиняйте двері лише при закритому механізмі замка.
У разі виникнення питань щодо роботи замка рекомендуємо
звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MULT- LOCK®.
5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ′ЯЗАННЯ:
Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу,
при умовах дотримання правил експлуатації.

6. ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:
Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем
умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного
відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного
встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а
також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи
тощо).
§ Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена
організація або особа.
§ У разі втрати картки або гарантійного талона.
Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або
виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав
споживачів».

§

Мал.2. Конструктивні розміри.

MUL-T- LOCK®

ОСНОВНИЙ ДВОКЛЮЧОВИЙ ЗАМОК
3-спрямованого замикання
MUL-T-LOCK® Omega OFMPB1

ІНСТРУКЦІЯ З
ПЕРЕКОДУВАННЯ

До комплекту ключів входять: монтажний ключ (в комплекті замків OMFPB3) три ключі «зеленого» робочого
набору, а також «жовтий» і «червоний» ключі в окремій упаковці.

1. Ключ з чорною головкою (монтажний)
Монтажний ключ використовується під час ремонтних робіт у помешканні. Це ключ, яким
локсмайстер користується при встановленні замка на двері, він має головку чорного
кольору.
2. Ключ з зеленою міткою
Після закінчення ремонтних робіт у помешканні чи монтажу замка в двері, хазяїн
помешкання відкриває запаяний пакет та достає з нього ключ із зеленою міткою. При
повертанні цього ключа в замку (треба зробити повне обертання в сторону відчинення або
зачинення) після цього дія монтажного ключа анулюється. Після перекодування монтажний
ключ рекомендується знищити. В комплекті надається кодова картка по який власник може
замовити необхідну кількість «зелених» ключів-дублікатів.

3. Ключ з жовтою міткою
Якщо ключ з першого «Зеленого» комплекту ключів загублено або викрадено, достатньо
відкрити наступний пакет, дістати ключ із жовтою міткою та відкрити замок. При цьому
колишнє кодування ключа з зеленою міткою анулюється, замок перекодується під ключ з
жовтою міткою. В комплекті надається кодова картка по який власник може замовити
необхідну кількість «жовтих/червоних» ключів-дублікатів.

4. Ключ з червоною міткою
Якщо ключ з другого «Жовтого» комплекту ключів загублено або викрадено, достатньо
відкрити наступний пакет (чорний), дістати ключ із червоною міткою та відкрити замок.
При цьому колишнє кодування ключа з жовтою міткою анулюється, замок перекодується
під ключ з червоною міткою. В комплекті надається кодова картка по який власник може
замовити необхідну кількість «жовтих/червоних» ключів-дублікатів.
Кодова картка користувача
Всі замки OmegaPLUS® постачаються з картками користувача, на яких нанесено ідентифікаційний код, по цьому
коду при необхідності можна замовити дублікати ключів. Дублікати виготовляються тільки за наявності картки
користувача та самого ключа-оригінала в найближчому локсмайстер-центрі.
Ключі замків Omega
Ергономічна форма ключів Omega®, робить їх надзвичайно практичними. Особливо компактним та зручним у
використанні є складний ключ. Достатньо простого жесту, щоб розкрити або скласти його. Шарнірне з’єднання
дозволяє легко прибирати стрижень ключа всередину його пластикової головки. В складеному вигляді ключ
коротшає на 3 см., і стає не довше звичайного ключа від циліндрового замку.

