
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телескопічний протектор 
 MUL-T-LOCK    A-615 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ: 
 
 Протектор А-615 - призначений для встановлення з будь яким замком 

стандарту DIN на цилиндр Europrofile у зовнішніх дверях приватних та 
промислових будівель, де необхідно забезпечити найвищий ступінь 
захисту.  

 Захищає циліндр Europrofile від вандального зламу та вибивання. 
 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
 Матеріал протектору  - загартована сталь  
 Матеріал телескопічного кільця – сталь 
 Зовнішнє покриття - PVD 
 Відстань між стяжними гвинтами 38 мм (стандарт DIN) 
 Стандартна комплектація на товщину дверей 40-50мм 

 
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ: 
 

№ з/п Найменування Кількість 
1 Протектор MUL-T-LOCK®  А-615 1 
2 Болти М6х40 2 
3 Інструкція 1 

 
 4. УМОВИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 

 
 Монтаж протектора виконується 

відповідно до конструктивних розмірів 
(Див.мал.). 

 Для протирання виробу не рекомендовано 
використовувати розчини, що містять 
лужно-кислотні речовини, а також, що 
містять абразивні матеріали. Це може 
пошкодити декоративне покриття 
протектору. 

 
5. ГАРАНТІЙНІ  ЗАБОВ′ЯЗАННЯ: 

 
 Гарантійний термін експлуатації 12 

місяців з дня продажу, при умовах 
дотримання правил  експлуатації. 

  
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 встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа. 
 У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.  
      Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України    
«Про захист прав споживачів». 
 

6.     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.» 

 

ВІДСТАНЬ МІЖ 
ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ 
М6 = 38 мм. 

НОРМАЛЬНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
 

ПРОТЕКТОР В 
НАТИСНУТОМ 
ПОЛОЖЕННІ 
 



 
 

 
          

  
 

А – зовнішня сторона 
дверей В – сторона циліндру Розмір гвинтів 

26-35 мм. 31/33/35 М6х40      (в комплекті) 
36-45 мм. 40/45 М6х50 (замов. окремо ) 
46-55 мм. 50/55 М6х60 (замов. окремо ) 
56-65 мм. 60/65 М6х70 (замов. окремо ) 
66-75 мм. 70 М6х80 (замов. окремо ) 

 

А 

СХЕМА  КРІПЛЕННЯ  ПРОТЕКТОРУ  А-615 
ДО ЗАМКОВОГО  МЕХАНІЗМУ 

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ КРІПЛЕННЯ 

Телескопічний протектор 
 MUL-T-LOCK    A-615 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

                                                 Генеральний імпортер в Україні ТОВ «СПВ Компані Лтд.» 

 


