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1 Úvod
Skôr než začnete s montážnymi prácami, dôkladne si 
prečítajte tento návod. Dodržujte upozornenia uvedené 
v kapitole 2 „Bezpečnosť“, aby ste zabránili zraneniam 
alebo poruchám.
Tento návod je súčasťou servisného viacbodového uzá-
veru a odborný personál k nemu musí mať vždy zabez-
pečený prístup.

1.1 Výrobca a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Pri prípadnej reklamácii alebo servise sa obráťte na 
Vášho zmluvného partnera.

1.2 Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto 
dokumentácia

Táto dokumentácia je určená výlučne špecializovaným 
firmám. Všetky práce popísané v tomto návode smie 
vykonávať iba skúsený odborný personál, ktorý je 
vyučený a zaučený ohľadom montáže servisných 
viacbodových uzáverov aj ich uvedenia do prevádzky a 
údržby.

1.3 Správne použitie
1.3.1 Miesto montáže
• Servisný viacbodový uzáver je vhodný ako náhrada 

na montáž do jedno- a dvojkrídlových dverí v pe-
vných stavbách.

• Servisný viacbodový uzáver sa smie zabudovať iba 
do technicky bezchybne namontovaných dverí.

• Spôsob konštrukcie dverí musí umožňovať použitie 
servisného viacbodového uzáveru.

1.3.2 Uzáver a kovanie
• Pri montáži servisného viacbodového uzáveru do 

dverí, v ktorých bol predtým namontovaný uzáver 
s odsadenou strelkou, je nutné použiť odsadenú 
strelku Softlock, ktorá je súčasťou dodávky.

• Používajte výlučne časti rámu KFV.

1.4 Nesprávne použitie
• Servisný viacbodový uzáver sa nesmie používať v 

dverách únikových východov.
• Kvôli tomu, že sa zmena Q-nastavení vykonáva 

zboku, nie je servisný viacbodový uzáver dimen-
zovaný na to, aby absorboval zmeny tvaru alebo 

zmeny utesnenia v dôsledku teplotných zmien alebo 
konštrukčných zmien stavby.

• Servisný viacbodový uzáver sa nesmie používať vo 
dverách vlhkých priestorov alebo priestorov, ktorých 
vzduch obsahuje agresívne látky podporujúce vznik 
korózie.

• Do oblasti otvárania, uzatváracieho systému ani uza-
vieracích plechov sa nesmú vkladať cudzie predmety 
a/ani materiály, ktoré by sťažovali používanie alebo 
bránili správnemu používaniu produktu. 

• Na servisnom viacbodovom uzávere sa nesmú vy-
konávať žiadne zásahy a/ani zmeny. 

• Uzatváracie prvky sa nesmú využívať na podržanie 
dverí v otvorenom stave. 

• Neprelakujte pohyblivé príp. nastaviteľné prvky 
uzáveru (napr. závoru, strelku).

1.5 Montážne podmienky 
a predpoklady pre montáž

Pred montážou príp. pri montáži bezpodmienečne 
dodržujte regionálne platné stavebné predpisy a zákony 
ako aj nasledovné predpoklady a podmienky:
• Pred montážou servisného viacbodového uzáveru 

skontrolujte, či majú dvere a zárubne správny roz-
mer. V prípade odsadenia alebo poškodenia dverí 
príp. zárubne sa servisný viacbodový uzáver nesmie 
montovať.

• Povrch dverí a zárubne sa smie opracovávať iba 
pred montážou servisného viacbodového uzáveru. 
Dodatočné opracovávanie povrchu môže obmedziť 
funkčnosť servisného viacbodového uzáveru.

• Dbajte nato, aby boli všetky pozície a veľkosti týka-
júce sa rozmerov pri frézovaní a vŕtaných otvorov v 
rámci uvedených tolerancií. Presne dodržte vyrovna-
nie v horizontálnom aj vertikálnom smere.

• Vyfrézované dutiny vyčistite tak, aby sa v nich ne-
nachádzali triesky.

• Nepretočte skrutky ani ich neskrutkujte šikmo. 
• Keď je servisný viacbodový záver namontovaný, 

dvere mechanicky neopracovávajte (napr. vŕtaním, 
frézovaním). 

• V žiadnom prípade nenavŕtajte ani neprevŕtajte hla-
vný zámok.

• Diely kovania a vložku namontujte tak, aby lícovali.
• Dodržte vzduchovú medzeru (odstup medzi časťami 

štulpovej lišty a rámu): Servisný viacbodový uzáver 
spoľahlivo funguje vtedy, keď je dodržaný odstup 
3,5 mm +/- 1,5 mm. Okrem toho musí spracovávateľ 
zabezpečiť, aby bola zvolený odstup minimálne taký 
veľký, aby sa dvere nemohli zaseknúť.
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• Skontrolujte, či súhlasia rozmery, príp. technická 
kvalita tŕňa, odstupu, šírky štulpovej lišty, tvar 
štulpovej lišty, dvojitej cylindrickej vložky, výšky 
kľučky, odstupy prídavných skriniek (pozri kapitolu 
3.2 „Odporúčané použitie RB 1200, RB 1300, RB 
1500“ od str. 12 ) a oblasť s upravenou dĺžkou medzi 
predsadenými dverami a servisným viacbodovým 
uzáverom. 

• Používajte iba také tesniace materiály, ktoré nie sú 
napustené kyselinou, aby sa zabránilo škodám v 
dôsledku korózie komponentov alebo dverí.

1.6 Preprava
• Krídlo dverí v zárubni dodatočne vypodložte klinmi.
• Pri preprave vopred namontovaných dverí bez 

uzamykacej vložky musí v hlavnom zámku zostať 
dodaná prepravná poistka. 
 

• Pri manipulácii a preprave zabezpečte, aby boli 
prvky uzáveru v zaistenej polohe, aby sa zabránilo 
nekontrolovaným nárazom dverí. 

• Servisné viacbodové uzávery sú citlivé komponenty 
a preto s nimi treba manipulovať opatrne. Nesmú sa 
napríklad hádzať, nesmie sa nimi tvrdo narážať ani 
ich ohýbať.

• Dvere počas prepravy nedržte za kľučku ani za kova-
nie.

1.7 Údaje o rozmeroch
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

1.8 Použité symboly
V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

Všeobecný výstražný symbol

Užitočná informácia alebo rada

Nepoužívajte mechanickú silu

Noste ochranu očí

Noste bezpečnostnú obuv

Noste ochranné rukavice

Ďalšie informácie si prečítajte na 
príslušnom mieste v tomto návo-
de

Priemer frézy príp. vrtáka

Dĺžka drážky

Hĺbka drážky od spodnej hrany 
štulpovej lišty

Šírka drážky

Priechodzí otvor

Kovové profily

Drevené profily

Plastové profily
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1.10 Odporúčané skrutky
Zo skrutiek, na ktorých sa nachádza korózia, sa pri 
kontakte s dielmi z ušľachtilej ocele uvoľňuje korózia 
na povrch ušľachtilej ocele. Používajte výlučne skrutky 
vyrobené z ušľachtilej ocele.
Pri montáži servisného viacbodového uzáveru použí-
vajte skrutky kompatibilné s príslušným materiálom, z 
ktorého je vyrobené krídlo dverí.
Maximálny priemer skrutiek nesmie byť väčší ako 4 
mm.
Pre zabezpečenie montáže RB 1500/ RB 1600 s certi-
fikáciou SKG použite skrutky uvedené v ďalšom texte:

Hliník:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Hliníkový profil, hrúbka steny min. 2 mm

Drevo:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Certifikát SKH

Plast:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Oceľová výstuž, hrúbka steny min. 1,5 mm.

1.9 Ostatné zobrazenia
Písmená uvedené v tomto návode majú nasledovný 
význam:
• Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname.
– Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname o úroveň nižšie.
 f Texty nasledujúce za touto značkou sú návody na 
kroky, ktoré je nutné vykonať v stanovenom poradí.

Odkazy
„“ Samostatný odkaz, je uvedený v úvodzovkách.
() Odkaz nachádzajúci sa v texte je uvedený v zátvor-

kách.
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1.14 Príčiny poškodení

Pokiaľ je servisný viacbodový uzáver v namontovanom stave, tak sa nesmie 
prevŕtať krídlo dverí v oblasti skrinky zámku.

Štvorhranný kolík kľučky sa nesmie zarážať násilím cez puzdro zámku.

Krídlo dverí sa nesmie prenášať uchopením za kľučku.

Keď sú dvere otvorené, nesmú byť vysunuté prvky uzáveru.

1.11 Vzájomné vyrovnanie častí rámu a  
hlavného zámku vo dverách

Odstupy a rozmery strelky a závory ako aj iných prvkov 
uzáveru (H-závory/okrúhleho čapu/výkyvného háku) 
musia byť rovnaké ako to v prípade časti rámu.
Ak rozmery nesúhlasia, je nutné vymeniť, príp. do-
datočne upraviť alebo predsadiť časť rámu.

1.12 Zároveň platná dokumentácia
Pri montáži servisného viacbodového uzáveru bezpo-
dmienečne dodržujte návody na montáž a obsluhu 
dodané s ďalšími (voliteľnými) komponentmi. Prípadne 
platia aj návody výrobcov dverí a ďalšieho príslušenst-
va.

Pre informáciu o obsluhe servisného viacbodového uzá-
veru RB 1200/1300/1500 si stiahnite návod na obsluhu BS 
220X/230X/250X a o obsluhe servisného viacbodového uzáveru 
RB 1600 návod na obsluhu BS 260X prostredníctvom portálu pre 
sťahovanie dokumentácie, ktorý je možné nájsť na našej stránke 
www.siegenia.com.

1.13 Odborná likvidácia odpadu
Servisný viacbodový uzáver a voliteľne dodávané diely 
príslušenstva nepatria do domového odpadu. Dodržuj-
te miestne platné predpisy a predpisy príslušnej krajiny.
Obal je vyrobený z recyklovateľných surovín a je ho 
možné odovzdať v zbernom dvore pre starý papier.

http://www.siegenia.com
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2 Bezpečnosť
Skôr než začnete s montážnymi prácami si dôkladne 
prečítajte nasledovné výstražné upozornenia. Slúžia 
pre Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohrozeniam, 
poraneniam a materiálnym škodám. Dodržujte všetky 
výstražné upozornenia.

2.1 Zloženie výstražných upozornení
Výstražné upozornenia uvedené v tomto návode 
• pri ich dodržiavaní chránia pred možnými zranenia-

mi osôb a vznikom vecných škôd, 
• pomocou výstražného výrazu klasifikujú závažnosť 

nebezpečenstva,
• pomocou výstražného znaku poukazujú na nebez-

pečenstvo zranenia osôb,
• označujú druh a zdroj nebezpečenstva,
• zobrazujú opatrenia slúžiace na zabránenie nebez-

pečenstvám a zakazujú určité spôsoby konania.
Výstražné upozornenia sú zložené podľa nasledovného 
princípu:

VÝSTRAŽNÝ VÝRAZ

Druh a zdroj nebezpečenstva

Vysvetlivky ohľadom druhu a zdroja nebezpečenstva

• Opatrenia pre odvrátenie nebezpečenstva

Na značke upozorňujúca na nebezpečenstvo sú pritom 
uvedené výstražné upozornenia varujúce pred pora-
nením osôb.
Druh a zdroj nebezpečenstva pomenúvajú príčinu 
ohrozenia. Možným následkom v prípade nedodržania 
výstražných upozornení je napr. nebezpečenstvo ohro-
zenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
V rámci opatrení sú uvedené kroky, ktoré je treba 
vykonať na zabránenie nebezpečenstvu alebo ktoré sú 
zakázané, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. 

2.2 Použité výstražné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO

Výstražný výraz ‚Nebezpečenstvo‘ označuje bezprost-
redne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa tomuto nebez-
pečenstvu nezabráni, tak spôsobí usmrtenie alebo 
ťažké poranenia.

VAROVANIE

Výstražný výraz ‚Varovanie‘ označuje možné nebez-
pečenstvo. Ak sa tomuto nebezpečenstvu nezabráni, 
tak môže spôsobiť usmrtenie alebo ťažké poranenia.

Kľučka sa smie zaťažovať iba v bežnom zmysle otáčania. 
V smere stláčania sa smie na kľučku vyvinúť sila max. 150 N. 
Zámok príp. servisný viacbodový uzáver sa smie zatvárať iba pomocou prís-
lušného kľúča (a nie predmetmi iného druhu).

Kľučka a kľúč sa nesmú ovládať súčasne.

Dvojkrídlové dvere sa nesmú násilne otvárať pomocou zaisteného krídla.
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POZOR

Výstražný výraz ‚Pozor‘ označuje možnú nebezpečnú 
situáciu. Nezabránenie tejto nebezpečnej situácii môže 
mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE

Výstražný výraz ‚Upozornenie‘ označuje konanie za 
účelom zabránenia vzniku vecných škôd. Pri dodržaní 
týchto upozornení sa zabráni poškodeniu viacbodového 
uzáveru a iných komponentov.

Informácia, rada, atď.

Tento symbol upozorňuje na osobité charakteristiky a 
označuje situácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť.

2.3 Výstražné upozornenia

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia následkom pomliaždenia

Pri demontáži a montáži viacbodových uzáverov bez zves-
enia krídla dverí hrozí nebezpečenstvo privretia prstov.

• Zveste krídlo dverí alebo ho zaistite prídržným klinom
• Noste bezpečnostnú obuv

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia na ostrých hranách

Pri skracovaní kovových komponentov vznikajú ostré hra-
ny. Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení.

• Noste ochranné rukavice

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia následkom rýchlo odletujú-
cich triesok

Pri frézovaní vznikajú rýchlo odletujúce triesky. 
Hrozí nebezpečenstvo poranenia očí.

• Noste ochranné okuliare

2.4 Osobné ochranné vybavenie
Pri montáži a oprave viacbodového zámku potrebujete 
nasledovné ochranné vybavenie:
• bezpečnostnú obuv
• ochranné rukavice
• ochranné okuliare
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3 Varianty a komponenty
Servisné viacbodové uzávery sa skladajú zo súpravy hlavného zámku [1] (pozri kapitolu 3.1 „Súprava hlavného 
zámku (možné objednať zvlášť)“ od str. 11) a súpravy štulpovej lišty [2] (súčasťou ktorej sú dve pripájacie štul- 
pové lišty vždy s jednou prídavnou skrinkou a stredným dielom štulpovej lišty pre hlavný zámok), ktorá sa dodáva v 
štyroch variantoch: s H-závorou [3], okrúhlym čapom [4], výkyvným hákom [5], v kombinácii okrúhleho čapu/výky-
vného háku [6].
Za účelom predĺženia servisných viacbodových uzáverov je možné namontovať voliteľný medzikus [7] (132 alebo 200 mm).

Sada hlavného zámku Manžetový mechanizmus Varianty

1 2 3

4

5

Medzikusy 6

7
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3.1 Súprava hlavného zámku (možné objednať zvlášť)
Hlavný zámok, ktorý patrí k zvolenej súprave štulpovej lišty, je nutné objednať zvlášť. Sú pritom potrebné údaje 
o rozmeroch tŕňa, druhu konštrukcie cylindrickej vložky (dvojitá cylindrický vložka PZ alebo okrúhla vložka RZ) a 
osové vzdialenosti. Pokyny nájdete na našej internetovej stránke v časti na stiahnutie www.siegenia.com v oblasti 
„Viacbodové uzávery a časti rámov“.

Komponenty sady hlavného zámku

2

4

3

1

Položka Komponenty

1 Skriňa hlavného zámku so strelkou Softlock

2 Strelka Softlock odsadená o 2 mm

3 Redukčné puzdro, 10 mm na 8 mm

4 3 x upevňovacie skrutky (M3 x 6 - T 10)

http://www.siegenia.com
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3.2 Odporúčané použitie RB 1200, RB 1300, RB 1500

A X

C
B

G

I
K

Pre súpravu štulpovej lišty RB 1200, RB 1300, RB 1500 s ovládaním kľúčom, hlavný zámok typu H a V 
(pozri kapitolu 4 „Typy hlavných zámkov ovládaných kľúčom“ od str. 14)

A G B C I K

1210 
- 

3015

675 
- 

1505

505 - 605 505 - 620
445 445

675 - 960 690 - 960

O
so

vá
 v

zd
ia

le
no

sť
 [E

]

1

X

T

Rozmery I + K = možnosť skrátenia

X =  Označenie systému; 
Pri všetkých rozmeroch 
sa vychádza od [X] po 
stred prídavnej skrinky

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú 
na označenie systému [X].
Označenie systému [X] sa pri oso-
vých vzdialenostiach [E] = 72, 74, 92, 
94 nachádza v rovnakej výške ako 
puzdro kľučky [1]. 
Pri osových vzdialenostiach [E] = 
85 a 88 sa puzdro kľučky presunie 
nadol o hodnotu [T]:
Osová vzdialenosť 85 -> [T] = 7 mm 
Osová vzdialenosť 88 -> [T] = 4 mm

Ak je rozmer [B] v rozsahu od 605 do 675 mm a rozmer [C] v rozsahu od 620 do 690 mm, tak 
nie je možné použiť servisný viacbodový uzáver. 
Pri použití medzikusov (pozri kapitolu 3 „Varianty a komponenty“ od str. 10)sa tento rozsah 
posunie o dĺžku medzikusu.
Vzájomný vplyv na seba majú oblasti skrátenia. 
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3.3 Odporúčané použitia RB 1600

A X

C
B

G

I
K

Pre súpravu štulpovej lišty RB 1600 s ovládaním kľúčom, hlavný zámok typu H a V 
(pozri kapitolu 4 „Typy hlavných zámkov ovládaných kľúčom“ od str. 14)

A G B C I K

1260 
- 

3015

705 
- 

1505

505 - 605 505 - 620
415 425

675 - 960 690 - 960

O
so

vá
 v

zd
ia

le
no

sť
 [E

]

1

X

T

Rozmery I + K = možnosť skrátenia

X = Označenie systému; 
 Pri všetkých rozmeroch  
 sa vychádza od [X] po  
 stred prídavnej skrinky

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú 
na označenie systému [X].
Označenie systému [X] sa pri oso-
vých vzdialenostiach [E] = 
72, 74, 92, 94 nachádza v rovnakej 
výške ako puzdro kľučky [1]. 
Pri osových vzdialenostiach [E] = 
85 a 88 sa puzdro kľučky presunie 
nadol o hodnotu [T]:
Osová vzdialenosť 85 -> [T] = 7 mm 
Osová vzdialenosť 88 -> [T] = 4 mm

Ak je rozmer [B] v rozsahu od 605 do 675 mm a rozmer [C] v rozsahu od 620 do 690 mm, tak 
nie je možné použiť servisný viacbodový uzáver. 
Pri použití medzikusov (pozri kapitolu 3 „Varianty a komponenty“ od str. 10) sa tento rozsah 
posunie o dĺžku medzikusu.
Vzájomný vplyv na seba majú oblasti skrátenia.
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4 Typy hlavných zámkov ovládaných kľúčom
Súpravy štulpovej lišty a hlavné zámky sú vyznačené farebným bodom. 
Typy hlavných zámkov a príslušné súpravy štulpových líšt sú označené rovnakou farbou.

Variabilné rozmery v mm

Typ hla-
vného 
zámku

Kód farby

Cylin-
drická 
vložka
PZ/RZ

Osová 
vzdialenosť 

[E]

Rozmer tŕňa 
[D]

Rozmer za 
tŕňom [L]

Vybratie pre 
závoru 

[R]

 
[M]

 
[N]

 
[O]

 
[P]

 
[Q]

 
[S]

V Šedá PZ 72 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 51,5 47 12

V Šedá RZ 74 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 49,5 47 12

H Tmavomodrá PZ 85 25 17,5 bez závory 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H Tmavomodrá PZ 85 30 17,5 10 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H Tmavomodrá PZ 85 35 17,5 16 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H Tmavomodrá PZ 85 40 - 80 17,5 20 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H Tmavomodrá PZ 88 35 17,5 16 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H Tmavomodrá PZ 88 40 - 80 17,5 20 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H Tmavomodrá PZ 92 25 17,5 bez závory 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H Tmavomodrá PZ 92 30 17,5 10 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H Tmavomodrá PZ 92 35 17,5 16 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H Tmavomodrá PZ 92 40 - 80 17,5 20 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H Tmavomodrá RZ 94 35 20,3 16 29 57,5 12,5 29,5 47 12

H Tmavomodrá RZ 94 40 - 80 20,3 20 29 57,5 12,5 29,5 47 12

Obr.: PZ Obr.: RZ

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

rozmer frézovania

Systémová 
značka

D L

E
P

* Tento rozmer sa vzťahuje na plochú štulpovú lištu s hrúbkou 3 mm, vyrobenú z pozinkovanej ocele. 
 Pri použití iných štulpových líšt sa môže tento rozmer líšiť od rozmerov, ktoré od neho závisia.
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5 Rozmery prídavných skriniek
RB 1200 RB 1300 RB 1500

13
4

16

20

36

20

Ø
 1

1

20

42,5 42,5 42,5

65

13
0

15
,5

RB 1600

16
4

16 42,5

15

75

15
0

20

20,5
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6 Montáž

6.1 Demontáž chybného viacbodového uzáveru

Pred začiatkom demontáže súpravy kľučky si prečítajte priložený montážny návod výrobcu.

 f Demontujte súpravu kľučky 
podľa montážneho návodu 
výrobcu.

 f Demontujte skrutku cylindrickej 
vložky.

 f Vytiahnite cylindrickú vložku z 
hlavného zámku.
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 f Vytiahnite štvorhranný kolík 
kľučky z puzdra kľučky.

 f Uvoľnite všetky upevňovacie 
skrutky na štulpovej lište chyb-
ného viacbodového uzáveru.

 f Vytiahnite chybný viacbodový 
uzáver z krídla dverí.

 f Vyčistite všetky vyfrézované 
otvory. Skontrolujte správne roz-
mery vyfrézovaných otvorov a v 
prípade potreby ich dodatočne 
opracujte.
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6.2 Prepojenie hlavného zámku so strednou časťou štulpovej lišty

Pri použití existujúcej cylindrickej vložky najskôr pomocou kľúča skontrolujte, či bezchybne 
funguje.

1 x

 f Zamknite závoru hlavného zám-
ku o jedno otočenie pomocou 
cylindrickej vložky.

2

31

2

 f Nasaďte hlavný zámok [1] na 
strednú časť štulpovej lišty.

Čapy posúvača [3] musia zasahovať 
do drážok hnacích tyčí [2].

1

T 10
1,5 Nm

 f Priskrutkujte strednú časť štul-
povej lišty a skrinku hlavného 
zámku tromi dodanými skrutka-
mi [1].
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6.3 Vykonanie prvej funkčnej skúšky

2 1

 f Predbežne vložte cylindrickú 
vložku [1] a upevnite ju k cylin-
drickej vložke pomocou upevňo-
vacej skrutky [2].

 f Skontrolujte funkciu hlavného 
zámku podľa tabuľky Str. 20. 

V prípade dĺžky upevňovacej skrutky cylindrickej vložky dbajte na to, aby celá hlava skrutky 
zapadla do priehlbiny a aby lícovala s povrchom štulpovej lišty. V opačnom prípade môže 
dôjsť pri montáži k blokovaniu a obmedzeniu jeho funkcie.
Zmerajte dĺžku upevňovacej skrutky cylindrickej vložky. V prípade potreby ju skráťte. Dĺžka 
upevňovacej skrutky cylindrickej vložky: min. rozmer tŕňa + 5 mm.

1

2

 f Uvoľnite upevňovaciu skrutku 
cylindrickej vložky [1] a opäť 
vyberte cylindrickú vložku [2].
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Skúška Porucha Krok

Úplné odomknutie závory

Závorou sa musí dať ľahko pohybo-
vať.

Ťažký chod závory. • Skontrolujte, či sú hnacie tyče správ-
ne uložené v upevňovacích miestach.

• Ak sa pomocou tohto opatrenia 
nedá odstrániť porucha: 
Vymeňte skrinku hlavného zámku.

Vytiahnutie kľúča z polohy pre odomknutie

Keď je kľúč v odomknutej polohe, 
musí sa dať ľahko vytiahnuť.

Nedá sa vytiahnuť kľúč. • V demontovanom stave skontrolujte 
cylindrickú vložku. Ak je cylindrická 
vložka chybná, vymeňte ju.

• Ak je cylindrická vložka bezchybná: 
Vymeňte skrinku hlavného zámku.

Otáčajte kľúčom ďalej do polohy pre odomknutie a uvoľnite ho (striedavá funkcia)

• Strelka sa musí ľahko zasunúť.
• Strelka smie vyčnievať max. 2 mm zo 

štulpovej lišty.
• Strelka sa musí ľahko opäť vysunúť.

• Strelka sa nedá ľahko zasunúť.
• Strelka sa nedá úplne zasunúť.
• Strelka sa pohybuje ťažko, nevysunie 

sa úplne alebo vôbec.

Vymeňte skrinku hlavného zámku.

Odomknutie a zamknutie hlavného zámku

Obe hnacie tyče sa musia ľahko 
pohybovať.

Ťažký chod hnacích tyčí. • Uvoľnite tri skrutky štulpovej lišty.
• Skontrolujte, či sú hnacie tyče správ-

ne uložené v upevňovacích miestach.
• Odstráňte prípadné nečistoty z poja-

zdových plôch a hnacích tyčí.
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6.4 Zmena smeru DIN strelky Softlock alebo jej výmena

1 2
1 x 5,5 mm

Na strane skrinky zámku sa nachád-
za štrbina [1]. Cez túto štrbinu je 
možné otvoriť pomocou plochého 
skrutkovača aretačnú pružinu [2] 
hriadeľa západky.

 f Plochým skrutkovačom opatrne 
zatlačte cez otvor na aretačnú 
pružinu hriadeľa západky.

Uvoľní sa hriadeľ západky.
 f Vytiahnite strelku a otočte ju o 
180° alebo vymeňte existujúcu 
strelku za dodanú strelku Soft-
lock s odsadením 2 mm.

KLIK!

 f Opatrne zatlačte západku do 
skrinky zámku, kým hriadeľ 
západky nezapadne do aretačnej 
pružiny a uvoľnite západku.

Západka sa musí samočinne 
vysunúť a musí ju bezpečne zadržať 
aretačná pružina.

 f Skontrolujte, či je západka sprá-
vne uložená a či má ľahký chod. 
Západku niekoľkokrát (cca. 5x) 
zatlačte do skrinky zámku a opäť 
ju uvoľnite.

Západkou sa musí dať ľahko pohy-
bovať a musí sa opäť samočinne 
vysunúť.
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6.5 Valčeková strelka
6.5.1 Výmena strelky Softloc za valčekovú strelku

1 2
1 x 5,5 mm

Na strane skrinky zámku sa nachád-
za štrbina [1]. Cez túto štrbinu je 
možné otvoriť pomocou plochého 
skrutkovača aretačnú pružinu [2] 
hriadeľa západky.

 f Plochým skrutkovačom opatrne 
zatlačte cez otvor na aretačnú 
pružinu hriadeľa západky.

Uvoľní sa hriadeľ západky.
 f Vytiahnite strelku von a vymeňte 
ju za valčekovú strelku.

KLIK!

 f Opatrne zatlačte valčekovú 
strelku do skrinky zámku, kým 
hriadeľ strelky nezapadne do 
aretačnej pružiny a uvoľnite 
valčekovú strelku.

Valčeková strelka sa musí samočin-
ne vysunúť a musí ju poľahlivo 
zadržať aretačná pružina.

 f Skontrolujte, či je valčeková 
strelka správne uložená a či má 
ľahký chod. Valčekovú strelku 
niekoľkokrát (cca. 5x) zatlačte do 
skrinky zámku a opäť ju uvoľnite.

Valčekovou strelkou sa musí dať 
ľahko pohybovať a musí sa opäť 
samočinne vysunúť.
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6.5.2 Nastavenie valčekovej strelky

1

 f Stredný diel valčekovej strelky 
vyrovnajte tak, aby otvor [1] lí-
coval so skrutkami na upevnenie 
štulpovej lišty.

2 mm

 f Zastrčte kľúč s vnútorným 
šesťhranom 2 mm cez otvor do 
strednej časti v hriadeli strelky.

max. 
11,9 mm

min. 
3,4 mm

Poloha valčekovej strelky závisí od 
vôle drážky dverí (pozri kapitolu 6.12 
„Nastavenie vôle drážky“ od str. 37).
Valčeková strelka sa smie vyskrutkovať 
iba po uvedenú maximálnu hodnotu!

 f Otočte kľúč s vnútorným 
šesťhranom proti smeru otáča-
nia hodinových ručičiek.

Valčeková strelka sa vysunie.
 f Otočte kľúč s vnútorným 
šesťhranom v smere otáčania 
hodinových ručičiek.

Valčeková strelka sa zasunie.
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6.6 Zoradenie komponentov servisného viacbodového uzáveru
6.6.1 Určenie polohy skrinky hlavného zámku

1 2

 f Demontovaný viacbodový uzá-
ver [1] a stredný diel štulpovej 
lišty s namontovaným hlavným 
zámkom [2] uložte na podložku.

 f Demontovaný viacbodový 
uzáver a hlavný zámok sa musia 
nachádzať v rovnakej zamknutej 
alebo odomknutej polohe.

1

 f Vzájomne vyrovnajte skrinky hla-
vného zámku podľa štvorhranu 
puzdra [1].
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6.6.2 Určenie polohy pripojovacej štulpovej lišty

12

34

34

 f Pokiaľ je to možné, prepnite 
chybný viacbodový uzáver a 
hlavný zámok servisného viacbo-
dového uzáveru do odomknutej 
polohy.

 f Uložte pripojovaciu štulpovú 
lištu [1] súpravy štulpovej lišty s 
prídavnými skrinkami [3] vedľa 
demontovaného viacbodového 
uzáveru [2] a vyrovnajte ju tak, 
aby prídavné skrinky [3] pripo-
jovacích štulpových líšt ležali v 
strede v rovnakej výše ako prída-
vné skrinky [4] demontovaného 
viacbodového uzáveru [2].
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V prípade príliš malého presahu zuba ozubených saní a hnacej tyče nie je zabezpečené 
stabilné spojenie. Následkom toho môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na funkciu a k výpadku 
funkcie.
Dve oblasti [4] (pozri obr. Str. 27) ozubených saní a ozubenej hnacej tyče sa musia prekrývať 
o min. 50 %.

21
50 %

100 %

3

 f U všetkých pripojovacích štul-
pových líšt musí na skrátenej 
pozícii zasahovať oblasť ozube-
nia hnacích tyčí [2] min. 50 % do 
ozubených saní [1].

V oblasti pozdĺžnych otvorov [3] v 
hnacích tyčiach nie je možné spoje-
nie s ozubenými saňami.
Pre premostenie tejto oblasti 
použite voliteľné medzikusy (pozri 
kapitolu 3 „Varianty a komponenty“ 
od str. 10) .
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4*

4*

* Prekrývajúce sa oblasti 
sú vyznačené modrou
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6.7 Vymeranie a skrátenie pripojovacích štulpových líšt

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia na ostrých hranách

Pri skracovaní kovových komponentov vznikajú ostré hrany. Hrozí nebez-
pečenstvo rezných poranení.

• Noste ochranné rukavice
• Po skrátení prebrúste ostré hrany, ktoré vznikli na konštrukčných dieloch pri pílení.

1

2

1

2

1  f Označte horný a dolný presah 
[1] pripojovacích štulpových líšt.

 f Na vyznačených miestach zrežte 
presah do pravého uhla a pre-
brúste ostré hrany po pílení.

2

 f Zaznačte presah [2] štulpovej 
lišty a hnacej tyče pripojovacích 
štulpových líšt.

 f Na vyznačených miestach zrežte 
do pravého uhla štulpovú lištu 
a hnaciu tyč a prebrúste ostré 
hrany po pílení.



H39.MFVRS008SK-00 02.2019 29/50

Montážny návod Servisné viacbodové uzávery ovládané kľúčom

RB 1200, RB 1300, RB 1500, RB 1600

6.8 Kontrola hĺbky drážky a vyfrézovaných otvorov
6.8.1 Kontrola hĺbky drážky v prípade drevených dverí

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia následkom rýchlo odletujúcich triesok

Pri frézovacích prácach sú vysokou rýchlosťou vymršťované triesky. Bez použitia 
tohto ochranného vybavenia môžu tieto triesky spôsobiť poranenia, najmä očí.

• Noste ochranné okuliare

1

2

4 mm

Drážka [1] musí byť hlboká min. 4 
mm, aby sa mohli voľne pohybovať 
hnacie tyče.

 f Zmerajte hĺbku drážky v krídle 
dverí [2). Ak je hĺbka drážky 
menšia ako 4 mm, dodatočne ju 
vyfrézujte na stanovenú hĺbku. 

6.8.2 Kontrola vyfrézovaných dutín v prípade drevených dverí
Ak sú vyfrézované dutiny určené pre hlavný zámok a prídavné skrinky príliš úzke, môže tento 
fakt negatívne ovplyvniť ich funkciu.
Hlavný zámok a prídavné skrinky sa musia sať ľahko zasunúť do vyfrézovaného otvoru. V 
prípade potreby dutiny dodatočne vyfrézujte.

Všetky podrobné rozmery hlavného zámku a prídavných skriniek pozri 
kapitolu 4 „Typy hlavných zámkov ovládaných kľúčom“ od str. 14.

1

2

3

D

L

E

Vyfrézovaná dutina pre hlavný 
zámok:
[1] 16 mm 
[2] 234 mm 
[3] 137 mm (označenie systému) 
[E] Osová vzdialenosť 
[D] Rozmer tŕňa 
[L] Rozmer za tŕňom + 1 mm

Hĺbka vyfrézovaného otvoru závisí 
od rozmeru tŕňa [D] a rozmeru za 
tŕňom [L]. 
V prípade osových vzdialeností 72, 
74, 85, 88 a 92 mm je rozmer za 
tŕňom [L] 17,5 mm. 
V prípade osovej vzdialenosti 94 
mm je rozmer za tŕňom [L]  
20,3 mm. 
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1

3

2

Vyfrézovaná dutina pre malé  
prídavné skrinky (RB 1200/ RB 
1300/ RB 1500): 
[1] 16 mm 
[2] 42,5 mm + 1 mm 
[3] 134 mm

1

3

2

Vyfrézovaná dutina pre veľké 
prídavné skrinky (RB 1600): 
[1] 16 mm 
[2] 42,5 mm + 1 mm 
[3] 164 mm

 f Zmerajte hĺbku existujúcich vyfrézovaných dutín.
Ak je hĺbka vyfrézovaných dutín menšia než je zadaný rozmer, je nutné dutiny dodatočne upraviť frézovaním.

 f Vyčistite všetky vyfrézované otvory.
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6.8.3 Montáž hlavného zámku

1

2

 f Skontrolujte hrúbku kolíka 
kľučky [1]. 
V prípade hrúbky 8 mm vložte 
do puzdra hlavného zámku  
dodané redukčné puzdro [2].

1

 f Vložte hlavný zámok do dverí so 
strednou časťou štulpovej lišty.

 f Upravte polohu na puzdre 
kľučky [1].

12

 f Vložte cylindrickú vložku [1 ] do 
hlavného zámku a upevnite ju 
pomocou príslušnej skrutky [2].
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6.9 Funkčná skúška hlavného zámku
Následkom funkčnej poruchy servisného viacbodového uzáveru môže dôjsť k tomu, že sa nebude dať po zamknutí otvoriť. Ak sa funkčná skúška 
vykonáva so zatvorenými dvermi, môže byť veľmi ťažké ich opäť otvoriť bez toho, aby došlo k ich poškodeniu.
Preto začnite vykonávať funkčnú skúšku servisného viacbodového uzáveru vždy pri otvorených dverách.

6.9.1 Skúška pri otvorených dverách

Skúška Porucha Krok

Vytiahnutie kľúča z polohy pre odomknutie

Keď je kľúč v odomknutej polohe, musí 
sa dať ľahko vytiahnuť.

Nedá sa vytiahnuť kľúč. • Skontrolujte, či má vyfrézovaná du-
tina vo dverách dostatočnú veľkosť 
vzhľadom na hlavný zámok. 
V prípade potreby dodatočne uprav-
te dutinu vyfrézovaním.

• Ak toto opatrenie nepomohlo, vy-
meňte skrinku hlavného zámku.

Otočenie kľúčom ďalej do polohy pre odomknutie a uvoľnenie (striedavá funkcia)

• Strelka sa musí ľahko zasunúť.
• Strelka smie vyčnievať max. 2 mm zo 

štulpovej lišty.
• Strelka sa musí ľahko opäť vysunúť.

• Strelka sa nedá úplne zasunúť.
• Strelka sa opäť nevysunie, príp. sa 

vysunie ťažko alebo iba čiastočne.

Vymeňte skrinku hlavného zámku
.

Kontrola funkcie hnacích tyčí prostredníctvom zamknutia a odomknutia

Obe hnacie tyče sa musia ľahko pohy-
bovať.

Ťažký chod hnacích tyčí. • Pri zaťahovaní skrutky dvojitej cylin-
drickej vložky použite nižší zaťaho-
vací moment.

• Skontrolujte, či sú hnacie tyče správ-
ne uložené v upevňovacích miestach.

• Odstráňte prípadné nečistoty z poja-
zdových plôch a hnacích tyčí.

• Zmerajte hĺbku a šírku drážky. V 
prípade potreby dodatočne upravte 
drážku vyfrézovaním.

• Ak sa vyššie uvedený problém nepo-
darí odstrániť: 
vymeňte skrinku hlavného zámku.
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6.9.2 Skúška pri zatvorených dverách

Skúška Porucha Krok

Kontrola zapadnutia strelky do časti rámu

Strelka sa musí ľahko zasunúť do časti 
rámu a ľahko aj znova stiahnuť.

Strelka sa pohybuje ťažko, nevysunie 
sa úplne alebo vôbec.

• Vymeňte strelku za dodanú strelku 
Softlock s odsadením 2 mm.

• Ak toto opatrenie nepomohlo: 
Vymeňte časť rámu alebo ho prípad-
ne upravte.

Kontrola nábehu závory do časti rámu

• Závora sa musí ľahko zasunúť o dve 
otočenia do časti rámu a ľahko aj 
znova stiahnuť.

Ťažký chod závory. Vymeňte časť rámu alebo ho prípadne 
upravte

6.10 Montáž pripojovacích štulpových líšt
6.10.1 Voľba skrutiek

Zo skrutiek, na ktorých sa nachádza korózia, sa pri kontakte s dielmi z ušľachtilej ocele uvoľňuje korózia na povrch ušľachtilej ocele.
Používajte výlučne skrutky vyrobené z ušľachtilej ocele.
Pri montáži servisného viacbodového uzáveru používajte skrutky kompatibilné s príslušným materiálom, z ktorého je vyrobené krídlo dverí.
Maximálny priemer skrutiek nesmie byť väčší ako 4 mm.
Pre zabezpečenie montáže s certifikáciou SKG použite uvedené skrutky.

Hliník:
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Hliníkový profil, hrúbka steny min. 2 mm

Drevo:
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Certifikát SKH

Plast:
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Oceľová výstuž, hrúbka steny min. 1,5 mm.
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6.10.2 Vloženie pripojovacích štulpových líšt
 f Opatrne vychýľte hnaciu tyč od 
pripojovacej štulpovej lišty.

Nepretočte hnaciu tyč.

1

2

 f Veďte ozubenú hnaciu tyč  
pripojovacej štulpovej lišty [1]  
v pravom uhle k ozubeným 
saniam [2].

1

 f Opatrne zaveďte hnaciu tyč pod 
poistnú pružinu [1] úchytky.

V prípade demontáže poistnej pružiny ju nie je možné opätovne namontovať. V takom prípade nie je zabezpečená spoľahlivosť spojenia medzi 
ozubenými saňami a hnacou tyčou.
Ponechajte poistnú pružinu na ozubených saniach a vložte ozubenú hnaciu tyč podľa pokynov uvedených v návode.
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Upozornenie

Deformácia štulpovej lišty

Ak sú skrutkové spoje zatiahnuté príliš veľkým uťahovacím momentom, môže dôjsť k deformácii štulpovej lišty, čo môže 
mať negatívny vplyv na pohyblivosť hnacích tyčí. Ťažký chod je následkom, ktorý môže mať negatívny vplyv a výpadok 
funkcie produktu.
V prípade príliš veľkého uťahovacieho momentu môže dôjsť k pretočeniu skrutiek. V tom prípade nie je možné zaručiť 
pevné uloženie konštrukčných dielov a presný pohyb.

• Všetky skrutky zaťahujte iba rukou. Zohľadnite prípadné predpísané uťahovacie momenty, ktoré stanovil výrobca dverí 
príp. skrutiek.

 f Priskrutkujte obe pripojovacie 
štulpové lišty a strednú štulpovú 
lištu hlavného zámku do krídla 
dverí. Používajte pritom iba závi-
tové otvory so zapustením.

Po každej montáži pripojovacej štul-
povej lišty vykonajte funkčnú skúš-
ku (pozri kapitolu 6.10.3 „Funkčná 
skúška po každej montáži pripojova-
cej štulpovej lišty“ od str. 36). 

 f Presuňte všetky krytie plechy 
pripojovacích štulpových líšt a 
strednej štulpovej lišty hlavného 
zámku ponad miesta spojov 
štulpových líšt.

 f Zaistite krycie plechy skrutkou.
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6.10.3 Funkčná skúška po každej montáži pripojovacej štulpovej lišty
Po každej montáži pripojovacej štulpovej lišty vykonajte funkčnú skúšku.

Následkom funkčnej poruchy servisného viacbodového uzáveru môže dôjsť k tomu, že sa nebude dať po zamknutí otvoriť. Ak sa funkčná skúška 
vykonáva so zatvorenými dvermi, môže byť veľmi ťažké ich opäť otvoriť bez toho, aby došlo k ich poškodeniu.
Preto začnite vykonávať funkčnú skúšku servisného viacbodového uzáveru vždy pri otvorených dverách.

Skúška pri otvorených dverách Porucha Krok

Odomknutie závory o dve otočenia

• Závora hlavného zámku a uzatváracie 
prvky prídavných skriniek sa musia 
dať úplne a ľahko vysunúť.

• Ťažký chod závory
• Uzatváracie prvky sa pohybujú ťažko

• Skontrolujte, či sú hnacie tyče správ-
ne uložené v upevňovacích miestach

• Odstráňte prípadné nečistoty z poja-
zdových plôch a hnacích tyčí.

Ak sa vyššie uvedený problém nepo-
darí odstrániť, vymeňte pripojovaciu 
štulpovú lištu.

Skúška pri otvorených dverách Porucha Krok

Kontrola uzatváracích prvkov odomknutím o dve otáčky

• Uzatváracie prvky sa musia ľahko 
zasúvať do častí rámu.

• Uzatváracie prvky sa pohybujú ťažko. • Regulujte uloženie krídla dverí na 
závesoch.

• Ak sa pomocou tohto opatrenia 
nepodarí odstrániť problém, namon-
tujte vhodné časti rámu alebo ich 
príslušným spôsobom odsaďte.

6.11 Montáž ďalších komponentov súpravy kľučky
 f Vložte štvorhranný kolík kľučky 
do puzdra kľučky.

 f Podľa montážneho návodu 
výrobcu namontujte súpravu 
kľučky.
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6.12 Nastavenie vôle drážky

Dodržujte pokyny uvedené v návode na montáž a obsluhu 
pántov dverí.

1

 f Podľa dodaného montážneho návodu výrobcu 
dverových pántov nastavte medzeru [1] medzi štul-
povou lištou a uzavieracím plechom príp. zárubňou.

Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka servisných  
viacbodových uzáverov KFV, je nutné dodržať medzeru  
3,5 mm ± 1,5 mm.
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6.13  Nastavenie AT kusa
Strelka musí pri zatvorení dverí zapadnúť do AT kusa s čo možno  
najmenšou vôľou. Za týmto účelom je možné prestaviť AT kus [1]  
v horizontálnej rovine.

1

 f Zatvorte dvere.
Strelka musí zapadnúť do AT-kusa 
[1] a udržať dvere spoľahlivo zatvor-
ené.
• Ak strelka nezapadne, príp. ak 

je tlak pôsobiaci na tesnenie 
dverí príliš vysoký, tak je nut-
né prestaviť AT kus v smere ku 
krídlu dverí.

• Ak má strelka príliš veľkú vôľu, 
tak je nutné prestaviť AT kus 
smerom k rámu.

1

T 10

 f Uvoľnite obe nastavovacie 
skrutky [1] .

1

 f Presuňte dorazový diel [1]
• Smerom ku krídlu dverí sa tlak 

zníži.
• Smerom k rámu sa tlak zvýši.
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T 10 
2,5 Nm

 f Zaskrutkujte obe nastavovacie 
skrutky.

 f Zatvorte dvere a skontrolujte, či 
strelka správne zapadne.
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6.14 Nastavenie nastavovacieho mechanizmu Q
Zmena nastavovacieho mechanizmu Q sa vykonáva pomocou dvoch excent-
rických skrutiek [1] na bočnej strane o ± 2,5 mm. Týmto bočným prestavením 
sa zmení prítlak dverí k tesneniu rámu.

1

Ak je prítlak pôsobiaci na tesnenie 
rámu príliš nízky, tak je nutné po-
sunúť nastavovací mechanizmus Q 
v smere k tesneniu rámu.
Ak je prítlak pôsobiaci na tesnenie 
rámu príliš vysoký, tak je nutné 
posunúť nastavovací mechanizmus 
Q v smere k rámu.

1

Na excentrickej skrutke sa nachádza 
značka [1].
Pri dodávke je nastavovací me-
chanizmus Q v neutrálnej polohe. 
Značka ukazuje smerom nadol.
Ak je značka otočená o 90°, tak 
sa nastavovací mechanizmus Q 
nachádza na konci svojej dráhy.

1

T 10

 f Uvoľnite tri upevňovacie skrutky 
[1] nastavovacieho mechanizmu 
Q.
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1

 f Otočte obe excentrické skrutky 
[1] až o 90° doprava príp. doľava. 

T 10 
1,3 Nm

 f Zatiahnite tri upevňovacie 
skrutky nastavovacieho mecha-
nizmu Q.

2 x

 f Zatvorte dvere a zamknite 
otočením o dve otáčky.

 f Uzatváracie prvky kužeľo-
vého tvaru sa zasunú do 
nastavovacieho mechanizmu 
Q a zboku pritlačia dvere k 
tesneniu.
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6.15 Konečná funkčná skúška

Následkom funkčnej poruchy servisného viacbodového uzáveru môže dôjsť k tomu, že sa nebude dať po zamknutí otvoriť. Ak sa 
funkčná skúška vykonáva so zatvorenými dvermi, môže byť veľmi ťažké ich opäť otvoriť bez toho, aby došlo k ich poškodeniu.
Preto začnite vykonávať funkčnú skúšku servisného viacbodového uzáveru vždy pri otvorených dverách.

6.15.1 Skúška pri otvorených dverách
Kontrola funkcie kľučky

 f Stlačte kľučku úplne nadol.
Kľučkou sa musí dať ľahko pohybo-
vať a strelka sa musí zasunúť.

 f Uvoľnite kľučku.
Kľučka sa musí samočinne vrátiť do 
východzej polohy a strelka sa musí 
úplne vysunúť.

Kontrola strelky pomocou kľúča 
(striedavá funkcia).

 f Otočte kľúčom a podržte ho v 
odomknutej polohe.

Strelka sa musí ľahko pohybovať a 
musí sa úplne zasunúť.

 f Uvoľnite kľúč.
Strelka sa musí úplne vysunúť.
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Vytiahnutie kľúča
 f Otočte kľúčom do polohy pre 
jeho vytiahnutie a vytiahnite ho.

Kľúč sa musí dať ľahko vytiahnuť z 
dvojitej cylindrickej vložky.

2 x

Vysunutie uzatváracích prvkov
 f Zamknite kľúčom otočením o 
dve otáčky.

Závora hlavného zámku a uzat-
váracie prvky prídavných skriniek 
sa musia ľahko a úplne vysunúť do 
zaistenej polohy.

Kontrola protitlakovej poistky
 f Rukou zatlačte na uzatváracie 
prvky.

Uzatváracie prvky sa pri pôsobení 
protitlaku nesmú pohnúť dozadu.
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2 x

Zasunutie uzatváracích prvkov
 f Zamknite kľúčom otočením o 
dve otáčky.

Závora hlavného zámku a uzatvára-
cie prvky prídavných skriniek sa 
musia ľahko a úplne zasunúť.

6.15.2 Skúška pri zatvorených dverách
Kontrola zapadnutia strelky

 f Zatvorte dvere.
Dvere sa musia dať ľahko zavrieť.
Strelka musí správne 
zapadnúť do AT kusa.
Ak strelka správne nezapadne príp. 
ak je tlak pôsobiaci na tesnenie 
dverí príliš veľký:

 f Prestavte AT kus v smere ku 
krídlu dverí.

Ak má strelka príliš veľkú vôľu:
 f Prestavte AT kus v smere k rámu.

Kontrola odblokovania strelky 
kľučkou

 f Stlačte kľučku a otvorte dvere.
Strelka sa musí ľahko a úplne za-
sunúť.

Kontrola odblokovania strelky 
kľúčom

 f Odomknite kľúčom a otvorte 
dvere.

Strelka sa musí ľahko a úplne za-
sunúť.
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2 x

Kontrola odblokovania uzat-
váracích prvkov

 f Zamknite kľúčom otočením o 
dve otáčky.

Závora hlavného zámku a uzatvára-
cie prvky prídavných skriniek sa 
musia úplne vysunúť. Krídlo dverí 
sa pritom musí pohnúť zboku na 
tesnenie.

 

2 x

Zasunutie uzatváracích prvkov
 f Zamknite kľúčom otočením o 
dve otáčky.

Závora hlavného zámku a uzatvára-
cie prvky prídavných skriniek sa 
musia ľahko a úplne zasunúť.

 f Otvorte dvere.
Dvere sa musia dať ľahko otvoriť.
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7 Odstraňovanie chýb

7.1 Funkčná porucha kľučky
Kľučka sa samočinne nevracia do východiskovej polohy.

 f Skontrolujte, či je kľučka správne uložená.
• Kľučka nesmie byť v kontakte s rozetou príp. štítom alebo skrinkou zámku.

 f Skontrolujte moment zatiahnutia skrutiek súpravy kľučky.
• V prípade príliš silného zatiahnutia skrutkového spoja môže dôjsť k deformácii vyfrézovanej dutiny a k bočnému 

tlaku na skrinku zámku, v dôsledku čoho dochádza k ťažšiemu chodu. 
 f Skontrolujte rozmery vyfrézovanej dutiny pre hlavný zámok.

• Ak sa napriek dodržaniu predpísaných rozmerov kľučka samočinne nevracia do východzej polohy, tak musí viac-
bodový zámok skontrolovať pracovník firmy KFV.

• Ak vyfrézovaná dutina nemá predpísané rozmery, tak ju je nutné upraviť.
 f Po vykonaní úpravy vyfrézovanej dutiny zopakujte kontrolný krok.

• Ak sa kľučka naďalej samočinne nevracia do východzej polohy, tak je nutné dať viacbodový uzáver skontrolovať 
pracovníkovi firmy KFV.

7.2 Funkčná porucha dvojitej cylindrickej vložky
Nedá sa vytiahnuť kľúč.

 f Demontujte uzamykaciu vložku a skontrolujte, či správne funguje.
• Ak uzamykacia vložka nefunguje bezchybne, je ju nutné vymeniť.

 f Po výmene uzamykacej vložky zopakujte kontrolný krok.
• Ak sa kľúč naďalej nedá vytiahnuť, tak je nutné dať viacbodový uzáver skontrolovať pracovníkovi firmy KFV.

7.3 Funkčná porucha uzatváracích prvkov
 f Skontrolujte nastavenia AT kusa (pozri kapitolu 6.13 „Nastavenie AT kusa“ od str. 38) a nastavovacieho mecha-
nizmu Q (pozri kapitolu 6.14 „Nastavenie nastavovacieho mechanizmu Q“ od str. 40).

• Prestavte AT kus aj nastavovací mechanizmus Q v smere ku krídlu dverí, aby ste znížili bočný prítlak.
 f Po vykonaní úpravy nastavenia AT kusa a nastavovacieho mechanizmu Q zopakujte kontrolný krok.

• Ak je chod naďalej ťažký, tak je nutné skontrolovať, či majú vyfrézované dutiny pre hlavný zámok a prídavné 
skrinky predpísané rozmery.

• Ak majú vyfrézované dutiny správne rozmery a chod je naďalej ťažký, tak musí viacbodový uzáver skontrolovať 
pracovník firmy KFV.

• Ak vyfrézované dutiny nemajú správne rozmery, je ich nutné upraviť.
 f Po vykonaní úpravy vyfrézovaných dutín zopakujte kontrolný krok.
 f Skontrolujte, či sú hnacie tyče správne uložené v upevňovacích miestach.
 f Skontrolujte, či sa na pojazdových plochách a hnacích tyčiach nenachádzajú nečistoty.

• Prípadné nečistoty očistite.
 f Skontrolujte uťahovací moment štítov a súpravy rozety.
 f Skontrolujte, či je správne uložená cylindrická vložka. 

7.4 Funkčná porucha strelky
Strelka sa pohybuje ťažko, príp. sa nevysunie úplne alebo vôbec

 f Skontrolujte rozmery vyfrézovanej dutiny hlavného zámku.
• Ak má vyfrézovaná dutina správne rozmery a chod je naďalej ťažký, tak musí viacbodový uzáver skontrolovať 

pracovník firmy KFV.
 f Ak vyfrézovaná dutina nemá predpísané rozmery, tak ju je nutné upraviť.
 f Upravte časť rámu.
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8 Montáž s certifikátom SKG

8.1 Montážne predpisy pre časti rámu certifikované SKG
Drevený rám

Uzamykacia skrinka hlavného zámku
881-083 + 402-00031 C/D RC2 RC3

3 ks 4,0x40 mm 3 ks 4,5x45 mm
(certifikát SKH)

Uzamykacia skrinka pre prídavnú skrinku s výkyvným hákom
2500-267-2W RC2 RC3

2 ks 4,0x40 mm 2 ks 4,5x45 mm
(certifikát SKH)

Uzamykacia skrinka pre prídavnú skrinku s kombináciou okrúhleho čapu/výky-
vného háku

2600-267-2W
RC2 RC3

2 ks 4,0x40 mm 2 ks 4,5x45 mm
(certifikát SKH)

Hliníkový rám

Časti rámu s vyrazenou značkou SKG RC2

Ø ≥ 4,8 mm

Plastový rám

Časti rámu s vyrazenou značkou SKG RC2

Ø ≥ 4,2 mm
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8.2 Montážne predpisy pre časti rámu certifikované SKG
Pri montáži častí rámu je nutné presne dodržať rozmer vertikálnej pozície. Tým sa zaručí, 
že sa bude môcť výkyvný hák úplne zasunúť do zamknutej polohy a dosiahne predpísaný 
minimálny rozmer jeho zasunutia do časti rámu.

Pre RB 1500

1,0

Odstup výkyvného háku od časti 
rámu smie byť max. 1 mm.
Výkyvný hák sa musí dať ľahko a v 
celom rozsahu pohybovať do zamk-
nutej a odomknutej polohy.
Vyfrézujte potrebné dutiny a 
namontujte časti rámu pomocou 
predpísaných skrutiek (pozri kapi-
tolu 1.10 „Odporúčané skrutky“ od 
str. 6).

Pre RB 1600

9,
5

0

8,
5

Výkyvný hák sa musí zasunúť min. 
9,5 mm do časti rámu.
Výkyvný hák sa musí dať ľahko a v 
celom rozsahu pohybovať do zamk-
nutej a odomknutej polohy.
Vyfrézujte potrebné dutiny a 
namontujte časti rámu pomocou 
predpísaných skrutiek (pozri kapi-
tolu 1.10 „Odporúčané skrutky“ od 
str. 6).

1,0

9,
5

0

8,
5
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