
  ЦИЛІНДРОВИЙ  МЕХАНІЗМ
MUL-T-LOCK®  7Х7 ІНСТРУКЦІЯ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:
   Циліндровий механізм Mul-T-Lock® 7x7 стандарту   Euro Din,
виробник  Mul -T-Lock (Ізраїль) є високобезпечним  виробом призначеним
для використання у якості механізму секрету сумісно із врізними
механічними та електромеханічними замками металевих та дерев’яних
вхідних, міжкімнатних та інших дверей.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
§ Циліндровий механізм класу Standard Security
§ Кількість кодових комбінацій – 280 000
§ Технологія «одинарний пін»
§ Захист від відмикання відмичками, профіль захищений
§ Захист від свердлування забезпечує посилений спеціальної форми пін
§ Виготовлення невеликих систем «Один ключ» та «Майстер-ключ»
§ Персональна кодова картка
§ Двосторонній ключ з нарізкою для семи одинарних пінів
§ Виготовлення ключа тільки за наявністю кодової картки
§ Широкий асортимент довжин та симетрій
§ Варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-

тумблер, з язичком або шестернею
§ Обробка корпусу: комбінована – матовий хром/латунь
§ Обробка тумблеру: матовий хром, латунь, антична бронза

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:
№ з/п Найменування Кількість

1 Циліндр 1
2 Персональна кодова картка 1
3 Ключ 5
4 Сталевий гвинт (М5х65)* 1
5 Інструкція 1

      *Сталевим гвинтом (М5х65)  циліндри  з шестернею не
комплектуються.

4. УМОВИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ
§ Користуйтесь тільки фірмовими ключами  MUL-T-LOCK®  і дублікатами, виготовленими  в  офіційних сервіс-центрах.
§ Використовуйте циліндри MUL-T-LOCK®  тільки для відмикання замків. У жодному разі не використовуйте ключі для відкривання

пляшок тощо.
§ Не допускайте забруднення ключів. Бруд, що потрапив всередину замкового механізму  негативно вплине на його роботу.
§ Не намагайтеся відкрити замок невідповідним ключем. Не користуйтесь зігнутими ключами.
§ Ніколи не вставляйте в циліндр сторонні предмети.
§ Циліндр MUL-T-LOCK®   протягом всього терміну експлуатації НЕ потребує змащування.  Змащування циліндру маслом або

іншими мастильними речовинами категорично заборонено. Це призводить до виходу циліндру з ладу. У разі виникнення питань
щодо роботи циліндра рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MUL-T-LOCK® у Вашому місті
(див. адресу на www.spv.ua).

§ Не використовуйте ключ замість ручки для відкривання  та закривання дверей.
§ Виходячи з вимог безпеки рекомендується заміна коду циліндра  кожні 3 роки.
§ Вся замкова продукція, у разі необхідності, може бути перекодована   в Авторизованих  сервіс-центрах з продукції MUL-T-LOCK®.
        УВАГА! Для захисту циліндру від руйнівного злому рекомендовано використовувати захисну фурнітуру з

протектором  циліндру.

5. РЕМОНТ
§ На всі циліндри MUL-T-LOCK®  надається гарантія 12 місяців з дати продажу.
§ В гарантійний період ремонт  несправних виробів здійснюється безкоштовно Авторизованими сервіс-центрами з продукції
§ MUL-T-LOCK®.
§ Несправні деталі в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення питань про доцільність їх

заміни  або ремонту залишається за сервіс-центром. Замінені несправні деталі переходять у власність сервіс-центру.
§ Після закінчення гарантійного терміну в Авторизованих сервіс-центрах з продукції  MUL-T-LOCK® завжди готові запропонувати

Вам свої послуги.

6. ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ
§ Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття

або спроби злому замка, попадання всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природної катастрофи
тощо).

§ Гарантія не поширюється на випадки, коли ремонт виробу або дублювання ключів здійснювалися неуповноваженою організацією
або особою.

§ Гарантія не надається у випадку втрати кодової картки або гарантійно-сервісної книжки.
         Вимоги, які власник виробу  може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України
         «Про захист прав споживачів».

        7.        СЕРВІСНІ  ЦЕНТРИ
У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо  звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції  MUL-T- LOCK®  у

        Вашому місті  (див. адресу на www.spv.ua ).

                         Генеральний імпортер в Україні ТОВ «СПВ Компані Лтд.»
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                         Генеральний імпортер в Україні ТОВ «СПВ Компані Лтд.»

               Рис.1. Габаритні розміри

   ВКАЗІВКИ  ПО  МОНТАЖУ:

  Розмір та симетрія циліндрового механізму обирається відповідно до товщини та симетрії дверей та встановленої фурнітури. Кріплення
циліндрового механізму виконується гвинтом М5х65, якщо інше не передбачено конструкцією замка. Встановити замок. Встановити
циліндровий механізм та фурнітуру. Перевірити роботу замка. При встановленні та експлуатації замка неприпустиме порушення вільного
переміщення елементів замикання та циліндрового механізму. У противному випадку безвідмовне функціонування циліндрового механізму
не гарантується.

   Рис.2. Габаритні розміри

Щоб підібрати розмір циліндра до дверей, скористайтеся формулою:

Для фурнітури MUL-T-LOCK®

А = А дв + 20 мм
В = В дв + 10 мм
С = С дв + 10 мм

Для фурнітури ROSTEX

А = А дв + 25 мм
В = В дв + 10 мм
С = С дв + 15 мм

Увага! Товщина дверей рахується разом з накладками.
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