
ЦИЛІНДР   МТ5+
В СИСТЕМІ “VIP___а ІНСТРУКЦІЯ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Циліндр MUL-T-LOCK® МТ5+ класу Extra Security в системі «VIP_CONTROL» 
(Ізраіль) -призначений для використання з основними та додатковими замками 
стандарту DIN. Спеціальна пластикова упаковка ключів користувача та кодової 
картки захищає їх від доступу сторонніх осіб під час зберігання та монтажу, та
запобігає несанкціонованому виготовленню дублікатів ключів в цей період, 
що значно підвищує рівень Вашої безпеки. Надає можливість самостійного та 
оперативного перекодування циліндру по закінченню всіх монтажних та ремонтних 
робіт в оселі.

2. ОСОБЛИВОСТІ  КОРИСТУВАННЯ:

До комплекту ключів входять: три ключі та кодова  картка користувача в окремій
спеціально захищеній упаковці,   а також   ключі для монтажу.
  Монтаж замка здійснюється за допомогою «монтажних» ключів. Після робіт
власник самостійно відмінює доступ «монтажних» ключів. Для цього необхідно
відкрити упаковку, ключем користувача відкрити та закрити замок (у випадку
двостороннього циліндру виконати операцію з обох боків).
  Додаткові ключі виготовляються в офіційних Авторизованих сервіс-центрах 
з продукції  MUL-T-LOCK®.

Увага! Після купівлі циліндру MUL-T-LOCK® МТ5+ в системі
«VIP_CONROL», переконайтеся в цілісності спеціально захищеної упаковки з 
кодовою карткою та ключами користувача. Під час монтажу зберігайте її у 
недоступному для сторонніх осіб місці.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п Найменування Кількість
1 Циліндр MUL-T-LOCK MT5+  у системі VIP_CONTROL 1
2 Ключ монтажний MUL-T-LOCK MT5+  з зеленою міткою 2
3 Кодова картка з комбінацією зелених ключів 1
4 Ключ користувача MUL-T-LOCK MT5+  з жовтою міткою** 3
5 Кодова картка з комбінацією жовтих ключів 1
6 Сталевий гвинт (М5х65)* 1
7 Інструкція 1
8 Фірмова упаковка МТ5+ 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 MUL-T-LOCK®.
§ Використовуйте ключі 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
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®.

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.»

1 2 монтажні ключі та
кодова картка

2 3 ключі користувача та
кодова картка в окремій
непрозорій упаковці

_CONTROL”

**В комплектацію входять кольорові вставки в ключ з логотипом 
ЛоксМайстер-партнера

                           Та 24 місяці,якщо монтаж виробу здійснено представником
ЛоксМайстер-партнера, перелік яких можна знайти на сайті www.spv.ua
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