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• Ο υψηλής τεχνολογίας µηχανισµός µε γρανάζια που διαθέ-

τει (κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία) αποκλείει την περίπτωση

µπλοκαρίσµατος της κλειδαριάς παρέχοντας ταυτόχρονα

αθόρυβη λειτουργία.

• Η κλειδαριά αντικαθιστά τους πιο γνωστούς τύπους κλει-

δαριών ασφαλείας θωρακισµένης πόρτας. (CISA, ATRA,

MOTTURA, POTENT, TESIO, SECUREMME κ.λ.π.)

• Παραδίδεται µε έναν βασικό συνδυασµό και καινοτοµεί µε

την παροχή δύο επιπλέον συνδυασµών αλλαγής. Η αλλα-

γή µπορεί να γίνει εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη.

• Πρακτικό πτυσσόµενο κλειδί.

• Εγκεκριµένη από το ΙΤΑΛΙΚΟ

“ISTISUTO GIORDANO”

• Μόνο στα καταστήµατα ΟMEGA POINT και

µέσω της κάρτας ιδιοκτησίας επιτυγχάνεται µε

απόλυτη προστασία η κατασκευή των αντιγρά-

φων.

• Τα OMEGA POINT διαθέτουν ειδική ηλεκτρονι-

κή µηχανή που εξασφαλίζει την επιτυχία των

νέων κλειδιών.

• Η τοποθέτηση γίνεται από ειδικά εκπαιδευµένο

τεχνικά προσωπικό.

• Η εγγύηση καλής λειτουγίας της κλειδαριάς, για

2 χρόνια, δίδεται µόνο από τα καταστήµατα

OMEGA POINT.

• O οίκος Mul-t-lock Italy για να θεωρεί ολοκλη-

ρωµένη την τοποθέτηση των κλειδαριών

OMEGA συνιστά την χρήση του µαγγάνιου.

• Ενηµερωθείτε από τα OMEGA POINT για τα ειδι-

κά defender της κλειδαριάς Omega PLUS Base

& Scorpion καθώς και τα αυθεντικά επιστόµια.

Καινούριο νόηµα στην ασφάλεια από την

Πλεονεκτήµατα της κλειδαριάς OMEGA

Εµπιστευτείτε την ασφάλειά σας
στα καταστήµατα OMEGA POINT

OMEGA PLUS

1 2

1. Omega plus
H κλειδαριά Οmega Plus παραδίδεται µε ένα
µπλε σφραγισµένο σακουλάκι (βλέπε φωτο 1)
το οποίο περιέχει:
α) Τρία (3) πτυσσόµενα κλειδιά µε πράσινη
ένδειξη (1ζωή)
β) Ένα σφραγισµένο άσπρο σακουλάκι, το
οποίο περιέχει ένα κλειδί µε κίτρινη ένδειξη
(2η ζωή)
γ) 'Eνα σφραγισµένο µαύρο σακουλάκι, το
οποίο περιέχει µία κάρτα ιδιοκτησίας µπλε
χρώµατος για να έχει ο χρήστης την δυνατότη-
τα κατασκευής επιπλέον κλειδιών Omega.

2. Αλλαγή συνδυασµού της κλειδαριάς
Οmega Plus
Σε περίπτωση ανάγκης µπορείτε εύκολα και
µόνοι σας να ακυρώσετε τα κλειδιά µε την
πράσινη ένδειξη (1η ζωή), και να αλλάξετε τον
συνδυασµό της κλειδαριάς, απλά και µόνο
λειτουργώντας το κλειδί µε την κίτρινη ένδει-
ξη (2η ζωή). Προσοχή!! Στην περίπτωση που
λειτουργήσετε το κίτρινο κλειδί δεν µπορείτε
να ξαναγυρίσετε στην 1η ζωή. (βλέπε φωτο 2)

3. Κατασκευή κλειδιών Οmega
H κατασκευή των κλειδιών Οmega γίνεται
µόνο από τα εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα
ΟΜΕGA POINT από ηλεκτρονική µηχανή υψί-
στης ακριβείας, αποκλειστικά και µόνο µε την
επίδειξη της κάρτας. Στην κάρτα ιδιοκτησίας
αναγράφονται οι τρεις κωδικοί αλλαγής συν-
δυασµού. (Πράσινη ένδειξη: κωδ. 1η ζωής,
κίτρινη ένδειξη: κωδ. 2ης ζωής, κόκκινη ένδει-
ξη: κωδ. 3ης ζωής)
Στην 3η ζωή δίνεται µόνο ο κωδικός αλλαγής
συνδυασµού και όχι κλειδί, όπως για την 1η
και 2η ζωή. Συνιστάται, η κατασκευή ενός
κλειδιού, µε κόκκινο κωδικό όταν ο ιδιοκτήτης
της κλειδαριάς χρησιµοποιεί ήδη την 2η ζωή.
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