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Bakım talimatı: 
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Pencere sistemleri 

Kapı sistemleri 

Comfort sistemleri 
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1 Bu.dokümantasyonun.hedef.kitlesi

• Bu dokümantasyon, sadece yetkili şirketlere 
yöneliktir. Burada anlatılan tüm çalışmalar, sadece 
pencere aksesuarlarının montajı, bakımı ve 
onarımında eğitimli ve tecrübeli uzman personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde 

uzmanlık bilgisi olmadan aksesuarların usulüne 
uygun ve güvenli şekilde monte edilmesi mümkün 
değildir. 
 

2 Üretici.ve.Servis

• SIEGENIA-AUBI KG 
Bir SIEGENIA GRUPPE şirketidir 
Tel.: +49 271 3931-0 
Faks: +49 271 3931-333 
E-posta: info@siegenia.com 

Industriestr. 1-3 
57234 Niederdielfen 
Şikayetleriniz veya servis talepleriniz için sözleşme 
yetkilinize başvurun.

3 Sorumluluk

• Sorumluluk ve garanti koşullarına, GİŞ bölümünden 
ulaşabilirsiniz.  

www.siegenia.com/de

4 Önemli.uyarılar

• Pencereleriniz/cam kapılarınız yüksek kaliteli 
SIEGENIA.aksesuarları ile donatılmıştır. 
 Aksesuarların kolay işlerliğinin ve kusursuz 
çalışmasının mümkün olduğu kadar uzun süre 
devam etmesi için, aşağıda belirtilen kontrol 
işlerinin düzenli zaman aralıklarında (yılda en az bir 
defa, okullarda ve otellerde altı ayda bir) yapmanızı 
öneriyoruz.

• Bakım ve kontrol işlerine ilişkin daha fazla bilgiyi, 
"Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V" 
(Alman Kilitler ve Aksesuar Kalite Güvence Birliği 
Derneği) derneğinin direktiflerinden edinebilirsiniz 
(http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien 
asp).Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und 

Beschläge e. V. Dokument-Nr. H45.4200LS001DE 
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.
html

• Güvenliğe ilişkin temel uyarılar 
H45.5200LS001TR no.lu doküman  
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.
html 

• ALU koruyucu bakım talimatı  
Doküman no. H45.5200LS007tr 

• ALU işletim kılavuzu:  
Doküman no. H45.5200LS008tr 

5 Kontrol,.bakım.ve.onarım

• Güvenlik açısından önemli tüm aksesuar parçalarını (
) sağlam oturmasına ve aşınmaya yönelik kontrol edin. 
Yatak pimlerinin dayanma noktasına kadar sokulmuş 
olup olmadığını kontrol edin. Yatak pimleri dayanma 
noktasına kadar sokulmuş olmadıklarında, bunları 
elinizle yukarı doğru ittirerek dayanma noktasına kadar 
sokun ve uygun sabitleme vidaları (aksesuara bağlı) ile 
sabitleyin!

• Tespit vidalarının gevşek olmasına ve de kolun sağlam 
oturmasına dikkat edin. Gevşek tespit vidalarını uygun 
alet ile sıkın.  
Dikkat: Vidaları sıkma sırasında aşırı sıkmamaya dikkat 
edin. Aşınmış/bozuk aksesuar parçalarını ve aşırı 
çevrilmiş vidaları mümkün en kısa sürede değiştirin! 

• Bu bakım talimatı, burada özel olarak anlatılmamış 
benzer aksesuar ve pencere tipleri için de geçerlidir. 

Bakım.talimatı
ALU

mailto:E-Mail: info@siegenia.com
http://www.siegenia.com/de
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html
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6 Ölçü.bilgileri

• Bu dokümantasyondaki tüm ölçüler, mm biriminde 
verilmiştir. 

7 İtme.kolu.üzerinde.baskı.ayarı

1.1 Kanattaki.MV.kilit.dilinde.baskı.ayarı.±.1.
mm

1. Ayar için eksantrik perçini altı köşeli tornavida ile 
çözün.

2.  Pim için baskı ayarını 11mm yıldız anahtar ile 
yapın. 

3. Ayar işlerini tamamladıktan sonra eksantik 
perçini tekrar sıkın. Böylece Pim daha sıkı 
sabitlenir! 
 
 
 

8 

1. 2. 3.
ca. 4 Nm

4 4
4

-1

+1

-90°

-90°

Sembollerin.açıklaması 
Ayarlanabilir eksantrik pim 

Standart ayarlama noktası

FB/FH'ye bağlı ayarlama noktası

Uyarı dikkate alınmalıdır

9 Dokümantasyon.ile.ilgili.geri.bildirim

Dokümantasyonumuzun geliştirilmesine katkı 
sağlayacak uyarı ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. 
Lütfen görüşlerinizi e-posta yoluyla bize gönderin 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Bakım.talimatı

mailto:dokumentation@siegenia.com
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Bakım.talimatı
ALU axxent PLUS aksesuar parçaları ALU

10 ALU.axxent.PLUS-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Standart ayar parçası (siyah). 

2) Baskı ayarından önce standart ayar parçasını kanat menteşesinden çıkarın 

ve MBDR0030-097010 malzeme numaralı "AV ayar parçasını" (gri) yağlayıp 

takın.

-Daha fazla bilgi ilgili H48.axntLS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

Orta kilit için (MV) bkz. 4. sayfadaki 
baskı ayarı!
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ALU
Bakım.talimatı
ALU axxent PLUS aksesuar parçaları

11 ALU.axxent.PLUS-D

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

 10 10

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm
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1

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm 4

2,5

- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Standart ayar parçası (siyah). 

2) Baskı ayarından önce standart ayar parçasını kanat menteşesinden çıkarın 

ve MBDR0030-097010 malzeme numaralı "AV ayar parçasını" (gri) yağlayıp 

takın. 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.axntLS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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Bakım.talimatı
ALU axxent PLUS aksesuar parçaları ALU

12 ALU.axxent.PLUS-K

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2
1

 1
0

 9

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

13 ALU.axxent.PLUS-K/ZV

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 9

 10 + 1,0 mm

2
1

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.axntLS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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ALU
Bakım.talimatı
ALU 2200 Aksesuar parçaları 

14 ALU.2200-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

-

4

901

+
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

-Daha fazla bilgi ilgili H48.2200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

Sağ/sol ayarında, standart baskı 
parçasını çıkarın ve gerektiğinde 
MBDR0021-10010 malzeme numaralı 
"sağ baskı parçasını" (R) veya 
MBDR0022-10010 malzeme numaralı 
"sol baskı parçasını" (L) takın!

1) ALU 5100 standart ayar parçası ile sağ/sol ayarı.
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15 ALU.5100-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

-

4

901

+
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

 
 
 
 
 
 
1) Yükseklik ayarından önce M5 x 8,5 havşa başlı cıvataları (Poz. 901) çözün ve yükseklik ayarından sonra 2,5 ± 0,25 
Nm tork ile sabitleyin.   
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.5100LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

Bakım.talimatı
ALU 5100 Aksesuar parçaları ALU
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ALU
Bakım.talimatı
ALU 5200 Aksesuar parçaları 

16 ALU.5200-DK/TBT

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

 10 10

+ 1,5 mm

-  1,0 mm
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+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

-Daha fazla bilgi ilgili H48.5200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

1) ALU 5200 standart ayar parçası ile sağ/sol ayarı. 

2) Baskı ayarından önce standart ayar parçasını çıkarın ve MXBS0100-

000010 malzeme numaralı "AV ayar parçasını" (pirinç) gerekirse (entegre 

sağ/sol ayarı ile) takın.
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Bakım.talimatı
ALU-DK/TBT200 Aksesuar parçaları ALU

17 ALU-DK/TBT200

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+

-

+ 2,0 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,5 mm                 - 1,5 mm

+ 3,0 mm - 6,0 mm
+
-

4

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.200LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!
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18 ALU-D300

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,5 mm

- 2,5 mm

 
 
 
 

-Daha fazla bilgi ilgili H48.300LS...tr montaj 
talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

Sağ/sol ayarından önce standart ayar parçasını çıkarın 
ve 818 138 ürün kodunu SV baskı parçasını (beyaz) 
gerekirse takın! 

Baskı ayarından önce standart ayar parçasını çıkarın ve 
855 133 malzeme numaralı "AV baskı parçasını" (gri) 
gerekirse takın!

ALU
Bakım.talimatı
ALU-D300 Aksesuar parçaları 



H45.5200LS006tr-00 10.2018 13/14

Bakım.talimatı
ALU-RB/SF Aksesuar parçaları ALU

19 ALU-RB/SF

+ 1,5 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

 
-Daha fazla bilgi ilgili H48.RBLS...tr veya H48.SFLS...
tr montaj talimatlarından edinilmelidir.
-3. ve 4. sayfadaki uyarılar ve açıklamalar dikkate 
alınmalıdır!

Baskı ayarından önce standart 
baskı parçasını çıkarın ve 855 
133 ürün kodunu "AV baskı 
parçasını" (gri) gerekirse 
takın. 
 

Sağ/sol ayarından önce 
standart baskı parçasını 
çıkarın ve 855 138 ürün 
kodunu "SV baskı parçasını" 
(beyaz) gerekirse takın. 
 

Sadece sabitleme 

Sadece sabitleme 
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