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1.6 Transportēšana
• Transportējot samontētas durvis bez slēdzenes 

cilindra, galvenajā slēdzenē ir jāatstāj piegādātais 
transportēšanas drošinātājs. 
 

1.7 Izmēru norādes
Visi izmēri ir norādīti milimetros (mm).

1.8 Izmantotie simboli
Šajā dokumentā tiek izmantotas sekojošas 
piktogrammas:

Vispārīgas brīdinājuma zīmes

Noderīga informācija vai padoms

Nepiemērojiet mehānisku spēku

Citi attēlojumu veidi
Šīs rakstzīmes instrukcijā ir izmantotas ar šādu nozīmi:
• aiz šī marķējuma esošais teksts ir uzskaitījums;

– aiz šī marķējuma esošais teksts ir pakārtots 
uzskaitījums;

 f aiz šī marķējuma esošais teksts ir norādījumi par 
veicamajām darbībām, kas ir jāveic norādītajā 
secībā.

Saistītās norādes
„“ Atsevišķa saistītā norāde, atrodas pēdiņās.
() Saistītā norāde tekstā atrodas iekavās.

1.9 Rāmja daļu un galvenās slēdzenes 
noregulēšana durvīs

Mēlītes un bultas attālumiem un izmēriem jāatbilst 
rāmja daļas attālumiem un izmēriem.
Ja izmēri neatbilst, rāmja daļa jānomaina vai attiecīgi 
jāapstrādā atkārtoti vai jāpārvieto citā pozīcijā.

1.10 Spēkā esošie dokumenti
Galvenās slēdzenes montāžas laikā obligāti ievērojiet 
visas montāžas un lietošanas instrukcijas, kas ir 
pievienotas pārējiem (pēc izvēles uzstādāmiem) 
komponentiem. Nepieciešamības gadījumā spēkā ir arī 
durvju ražotāja un citu ražotāju piederumu instrukcijas.

Lai iegūtu informāciju par galvenās slēdzenes lietošanu, 
lejupielādējiet modeļu BS 220X/230X/250X/260x lietošanas 
instrukciju mūsu interneta vietnes lejupielādes portālā www.
siegenia.com.

1.11 Atbilstoša utilizācija
Galvenās slēdzenes komplektu nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos. Ievērojiet uzstādīšanas vietā spēkā esošos 
valsts noteikumus.
Iepakojums sastāv no pārstrādājamām izejvielām un to 
var nodot vietējā makulatūras savākšanas punktā.

1 Ievads
Pirms montāžas darbu sākšanas rūpīgi izlasiet šo 
instrukciju. Lai novērstu savainojumu risku vai 
iespējamos traucējumus, ievērojiet norādījumus 
2. nodaļā „Drošība”.
Šī instrukcija ir galvenās slēdzenes komplekta 
sastāvdaļa, un tai jebkurā laikā ir jābūt pieejamai 
specializētajam personālam.

1.1 Ražotājs un serviss
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
SIEGENIA GRUPPE uzņēmums 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tālr.: +49 2051 278-0  
Fakss: +49 2051 278-167  
E-pasts: info@kfv.de
Reklamācijas vai servisa gadījumā vērsieties pie sava 
līguma partnera.

1.2 Šī dokumenta mērķa grupa
Šis dokuments ir paredzēts tikai specializētiem 
uzņēmumiem. Visus šajā dokumentā aprakstītos 
darbus drīkst veikt tikai pieredzējuši kvalificēti 
darbinieki, kuriem ir atbilstoša izglītība un prasmes 
galvenās slēdzenes komplekta montāžas, ekspluatācijas 
uzsākšanas un apkopes darbos.

1.3 Atbilstoša izmantošana
1.3.1 Uzstādīšanas vieta
• Galvenās slēdzenes komplekts ir piemērots jau 

iepriekš uzstādītu galveno slēdzeņu aizstāšanai.
• Galvenās slēdzenes komplektu drīkst iemontēt tikai 

tehniski nevainojamā daudzpunktu slēdzenē.
• Daudzpunktu slēdzenes konstrukcijai jābūt 

piemērotai galvenās slēdzenes komplekta 
izmantošanai.

1.3.2 Slēgšanas elementi
• Galveno slēdzeni iemontējot durvīs, kurās pirms 

tam bija uzstādīti slēgšanas elementi ar pakāpjveida 
mēlīti, jāizmanto piegādes komplektā iekļautā 
pakāpjveida Softlock mēlīte.

• Nomainot galveno slēdzeni, izmantojiet vienīgi 
tāda paša tipa galveno slēdzeni (skatīt nodaļu 4 
“Galvenās slēdzenes tipi ar atslēgu” sākot ar 9. lpp.).

1.4 Neatbilstoša izmantošana
• Galvenās slēdzenes komplektu nedrīkst izmantot 

evakuācijas durvju daudzpunktu slēdzenēs.
• Daudzpunktu slēdzenes komplektu nedrīkst 

izmantot durvīs, kas atrodas mitrās telpās vai 
telpās, kurās gaisā var būt agresīvas iedarbības un 
korodējošas vielas.

• Atvēršanās zonā vai aizslēgšanas sistēmā 
neievietojiet svešķermeņus un/vai materiālus, kas 
varētu ierobežot slēdzenes izmantošanu vai neļaus 
to izmantot paredzētajā veidā. 

• Neatveriet galvenās slēdzenes korpusu un/vai 
neveiciet tajā nekādas izmaiņas. 

• Neizmantojiet bloķēšanas elementus neatbilstošā 
veidā, lai turētu durvis atvērtas. 

• Nepārkrāsojiet kustīgos vai regulējamos bloķēšanas 
elementus (piemēram, bultu, mēlīti).

1.5 Montāžas apstākļi un priekšnosacījumi
Pirms montāžas un tās laikā noteikti jāievēro reģionālie 
celtniecības noteikumi un likumi, kā arī tālāk norādītie 
noteikumi un nosacījumi:
• durvju un durvju rāmja virsmu drīkst apstrādāt 

tikai pirms galvenās slēdzenes montāžas; ja virsmas 
apstrāde tiek veikta vēlāk, tas varētu samazināt 
galvenās slēdzenes darbības drošumu;

• skrūves nepārgrieziet vai neieskrūvējiet šķībi; 
• nekādā gadījumā neveidojiet urbumus vai caurejošus 

urbumus galvenajā slēdzenē;
• furnitūras detaļas un cilindrus uzstādiet līdzeni 

ar virsmu; skrūves neieskrūvējiet šķībi, arī 
nepārgrieziet;

• pārbaudiet, vai atbilst ass dziļums, attāluma un 
profilcilindra izmēri un tehniskās īpašības attiecībā 
uz uzstādīto daudzpunktu slēdzeni un galveno 
slēdzeni; 

• izmantojiet tikai skābi nesaturošus savienojošos 
blīvējumu materiālus, lai novērstu korozijas 
bojājumu risku konstrukcijas elementiem.

https://www.siegenia.com
https://www.siegenia.com
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UZMANĪBU

Signālvārds ‚Uzmanību‘ apzīmē iespējamu bīstamu 
situāciju. Šo bīstamo situāciju nenovēršot, tā var izraisīt 
vieglas vai vidēji smagas pakāpes miesas bojājumus.

IEVĒRĪBAI

Signālvārds ‚Ievērībai‘ apzīmē darbības, kas veicamas 
materiālo bojājumu novēršanas nolūkā. Šo norādījumu 
ievērošana novērsīs bojājumu rašanos daudzpunktu 
slēdzenē vai citos komponentos.

Informācija, padoms utt.

Šis simbols norāda uz īpašām pazīmēm un apstākļiem, 
kam jāpievērš īpaša uzmanība.

2.3 Individuālais aizsargaprīkojums
Lai veiktu galvenās slēdzenes montāžas darbus, 
nepieciešami šādi individuālie aizsarglīdzekļi:
• aizsargcimdi

2 Drošība
Pirms montāžas darbu sākuma rūpīgi izlasiet sekojošos 
brīdinājuma norādījumus. Tie paredzēti drošībai un 
palīdz novērst apdraudējumus, savainojumus un 
materiālu bojājumus. Ievērojiet visus brīdinājuma 
norādījumus.

2.1 Brīdinājuma norādījumu struktūra
Brīdinājuma norādījumi šajā instrukcijā, 
• ja tie tiek ņemti vērā, aizsargā pret iespējamiem 

miesas bojājumiem un materiāliem zaudējumiem,
• ar signālvārda palīdzību klasificē apdraudējuma 

apmēru,
• ar briesmu simbola palīdzību apzīmē miesas 

bojājumu gūšanas risku,
• norāda apdraudējuma veidu un avotu,
• sniedz norādes par veicamajiem apdraudējumu 

novēršanas pasākumiem, kā arī aizliedz noteiktu 
rīcību un izturēšanos.

Brīdinājuma norādījumu struktūra ir veidota pēc šāda 
principa:

SIGNĀLVĀRDS

apdraudējuma veids un avots

paskaidrojums par apdraudējuma veidu un avotu

• apdraudējuma novēršanas pasākumi

Turklāt briesmu simboli norāda uz brīdinājuma 
norādījumiem, kas brīdina par miesas bojājumu 
gūšanas risku.
Apdraudējuma veids un avots norāda apdraudējuma 
cēloni. Iespējamās sekas, neievērojot brīdinājuma 
norādījumus, piemēram, ir strāvas trieciena izraisīts 
dzīvības apdraudējums.
Pie veicamajiem pasākumiem ir norādītas darbības, 
kuras veicamas apdraudējuma novēršanai vai kuras 
apdraudējuma novēršanas nolūkā veikt ir aizliegts. 

2.2 Izmantotie brīdinājuma norādījumi

BĪSTAMI

Signālvārds ‚Bīstami‘ apzīmē tiešu apdraudējumu. Šo 
apdraudējumu nenovēršot, tas izraisīs nāvi vai smagas 
pakāpes miesas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Signālvārds ‚Brīdinājums‘ apzīmē iespējamu 
apdraudējumu. Šo apdraudējumu nenovēršot, tas var 
izraisīt nāvi vai smagas pakāpes miesas bojājumus.

Rokturi drīkst noslogot tikai paredzētajā kustības virzienā. 
Roktura nospiešanas virzienā to drīkst spiest ar spēku, kas nepārsniedz 
150 N. 
Galvenās slēdzenes slēgšanai drīkst izmantot tikai attiecīgo atslēgu; 
šim nolūkam nedrīkst izmantot neatbilstošus priekšmetus.

1.12 Bojājumu iemesli

Ja ir uzstādīta galvenā slēdzene, durvju vērtnē slēdzenes kārbas tuvumā 
nedrīkst veikt caurejošus urbumus.

Roktura četrkanšu asi nedrīkst ar spēku iesist slēdzenes kanālā.

Ja durvis ir atvērtas, bloķēšanas elementi nedrīkst būt izbīdītā pozīcijā.

Rokturi un atslēgu nedrīkst lietot vienlaicīgi.
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3 Galvenās slēdzenes komplekts
Pasūtot galvenās slēdzenes komplektu, nepieciešams norādīt ass dziļumu, slēdzenes cilindra konstrukcijas 
veidu (profilcilindrs PZ vai apaļais cilindrs RZ) un attālumu. Norādījumi ir atrodami internetā mūsu mājas lapā 
lejupielādes sadaļā www.siegenia.com rubrikā „Daudzpunktu slēdzenes un rāmja daļas“.

Galvenās slēdzenes komplekta komponenti

2

4

3

1

Pozīcija Komponenti

1 Galvenās slēdzenes kārba ar Softlock mēlīti

2 Softlock mēlīte ar 2 mm nobīdi

3 Redukcijas ieliktnis, no 10 mm uz 8 mm

4 3 x stiprinājuma skrūves (M3 x 6 - T 10)

4 Galvenās slēdzenes tipi ar atslēgu
Galvenās slēdzenes ir marķētas ar krāsainu punktu. Galvenās slēdzenes komplektu galvenās slēdzenes tipiem un 
atbilstošajām remonta daudzpunktu slēdzeņu priekšplāksnes garnitūrām ir vienāds krāsas kods. Ja nepieciešams 
nomainīt galveno slēdzeni jau uzstādītai daudzpunktu slēdzenei, ar materiāla saīsinātā apraksta starpniecību 
pārliecinieties, ka galvenās slēdzenes tips ir identisks. Norādījumi ir atrodami mūsu mājas lapas lejupielādes sadaļā 
KFV ONE – saīsināto aprakstu skaidrojums. 

Mainīgie izmēri mm

Galvenās 
slēdzenes 

tips
Krāsas kods

Slēdzenes 
cilindrs
PZ/RZ

Attālums 
[E]

Ass dziļums 
[D]

Aizmugurējais 
ass dziļums 

[L]

Bultas attālums 
[R]

 
[M]

 
[N]

 
[O]

 
[P]

 
[Q]

 
[S]

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

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

H tumši zila PZ 85 25 17,5 bez bultas 36 50,5 19,5 31,5 52 8

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

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

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

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

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

H tumši zila PZ 92 25 17,5 bez bultas 29 57,5 12,5 31,5 45 8

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

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

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

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

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

Attēls: PZ Attēls: RZ

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

D L

E
P

* Šis izmērs attiecas uz plakano cinkota tērauda slēdzenes priekšplāksni, biezums 3 mm. 
Izmantojot citas slēdzenes priekšplāksnes, var mainīties šis izmērs un no šī izmēra atkarīgie izmēri.

Frēzējuma izmēri

Sistēmas 
marķējums

http://www.siegenia.com
https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/tuerbeschlaege/kfv-one/erlaeuterung_kurztexte_kfv_one.pdf
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5 Montāža

5.1 Iepriekš uzstādītas galvenās slēdzenes demontāža

1

T 10

 f Izskrūvējiet un izņemiet visas trīs 
galvenās slēdzenes stiprinājuma 
skrūves [1].

 f Izņemiet iepriekš uzstādīto 
galveno slēdzeni [2].

5.2 Jaunas galvenās slēdzenes montāža

Izmantojot jau iepriekš uzstādītu slēdzenes cilindru, pirms tam ar atslēgu pārbaudiet,  
vai tas darbojas bez traucējumiem.

3

2

2

1

 f Uzlieciet jauno galveno 
slēdzeni [1] uz slēdzenes 
priekšplāksnes.

Veicot montāžu ar daudzpunktu 
slēdzeni, galvenās slēdzenes 
aizbīdņa [3] tapām jāieķeras 
savienotājstieņu [2] rievās.

1

Izmantojiet klāt pievienotās jaunās 
skrūves.
Vecās skrūves neizmantojiet atkārtoti.

T 10
1,5 Nm

 f Saskrūvējiet kopā slēdzenes 
priekšplāksni un galveno 
slēdzeni, izmantojot klāt 
pievienotās trīs jaunās 
skrūves [1].
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5.3 Softlock mēlītes DIN virziena pāriestatīšana vai Softlock 
mēlītes nomaiņa

1 2
1 x 5,5 mm

Slēdzenes kārbas sānos ir atvere [1]. 
Caur to ar plakano skrūvgriezi 
var atvērt mēlītes kāta fiksācijas 
atsperi [2].

 f Uzmanīgi virzot plakano 
skrūvgriezi cauri atverei, 
uzspiediet uz mēlītes kāta 
fiksācijas atsperes.

Mēlītes kāts tiek atbrīvots.
 f Izvelciet mēlīti un pagrieziet to 
par 180° vai nomainiet esošo 
mēlīti pret klāt pievienoto 
Softlock mēlīti ar 2 mm nobīdi.

KLIKŠĶIS!

 f Uzmanīgi iespiediet mēlīti 
slēdzenes kārbā, līdz mēlītes 
kāts nofiksējas fiksācijas atsperē 
un atlaidiet mēlīti.

Mēlītei pašai ir jāizbīdās un to droši 
jānotur fiksācijas atsperei.

 f Pārbaudiet, vai mēlīte ir pareizā 
pozīcijā un vai kustas viegli. 
Vairākas reizes (apt. 5 reizes) 
iespiediet mēlīti slēdzenes kārbā 
un atkal atlaidiet mēlīti.

Mēlītes kustībai jānotiek viegli, un 
tai pašai viegli atkal jāizbīdās.

5.4 Noslēdzošā darbības pārbaude
5.4.1 Pārbaude demontētā stāvoklī

2
1

 f Uz brīdi ievietojiet slēdzenes 
cilindru [1] un nofiksējiet to ar 
slēdzenes cilindra stiprinājuma 
skrūvi [2].

 f Pārbaudiet galvenās slēdzenes 
darbību, izmantojot tālāk 
sniegto tabulu.

Pārbaude Traucējums Darbība

Bultas izbīdīšana līdz galam

Bultai jābūt viegli pārvietojamai. Bulta nedarbojas viegli. • Pārbaudiet, vai savienotājstieņi 
fiksatoros ir uzstādīti pareizā pozīcijā.

• Ja kļūdu tādējādi nav iespējams 
novērst: 
nomainiet galvenās slēdzenes kārbu.

Atslēgas izņemšana aizslēgtā pozīcijā

Atslēgai aizslēgtā pozīcijā jābūt 
izņemamai, nesajūtot nekādu 
pretestību.

Atslēgu nevar izņemt. • Pārbaudiet slēdzenes cilindru 
demontētā stāvoklī. Ja slēdzenes 
cilindrs ir bojāts, nomainiet to.

• Ja slēdzenes cilindrs darbojas bez 
traucējumiem: 
nomainiet galvenās slēdzenes kārbu.

Turpiniet atslēgu griezt no atbloķēšanas pozīcijas tālāk, lai atslēgtu durvis, un atlaidiet (maiņas darbība)

• Mēlītei jātiek ievilktai viegli.
• Mēlīte nedrīkst sniegties ārpus 

slēdzenes priekšplāksnes vairāk  
par 2 mm.

• Mēlītei atkal viegli jāizbīdās.

• Mēlīti nevar viegli ievilkt.
• Mēlīti nevar ievilkt pietiekami tālu.
• Mēlīte pārvietojas smagnēji, 

neizbīdās līdz galam vai neizbīdās 
vispār.

Nomainiet galvenās slēdzenes
kārbu.

Galvenās slēdzenes aizslēgšana un atslēgšana

Abiem savienotājstieņiem jābūt viegli 
pārvietojamiem.

Savienotājstieņi virzās smagnēji. • Atskrūvējiet visas trīs slēdzenes 
priekšplāksnes skrūves.

• Pārbaudiet, vai savienotājstieņi 
fiksatoros ir uzstādīti pareizā pozīcijā.

• No kontaktvirsmām un 
savienotājstieņiem notīriet 
netīrumus, ja tādi ir.
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Šis galvenās slēdzenes darbības traucējums daudzpunktu slēdzenē var izraisīt situāciju, kad slēdzeni pēc aizslēgšanas vairs nav iespējams atvērt. 
Veicot darbības pārbaudi, durvīm esot aizslēgtām, durvju atkārtota atvēršana, nenodarot bojājumus, var kļūt ļoti sarežģīta.
Tāpēc darbības pārbaudi vienmēr sāciet tikai tad, kad durvis ir atvērtas.

5.4.2 Pārbaude atvērtām durvīm
Roktura darbības pārbaude

 f Virziet rokturi pilnībā uz leju.
Rokturim jābūt viegli kustināmam 
un mēlītei jātiek ievilktai.

 f Atlaidiet rokturi.
Rokturim jāatgriežas sākotnējā 
pozīcijā un mēlītei ir pilnībā 
jāizbīdās.

Mēlītes darbības pārbaude ar 
atslēgu (maiņas darbība)

 f Pagrieziet atslēgu atbloķēšanas 
pozīcijā un turiet atslēgu šajā 
pozīcijā.

Mēlītei jātiek ievilktai viegli un līdz 
galam.

 f Atlaidiet atslēgu.
Mēlītei ir pilnībā jāizvirzās.

Atslēgas izņemšana
 f Novietojiet atslēgu izņemšanas 
pozīcijā un izņemiet atslēgu.

Atslēgai jābūt viegli izņemamai no 
profilcilindra.

Pretspiediena drošinātāja 
pārbaude

 f Novietojiet bultu bloķēšanas 
pozīcijā.

 f Ar roku spiediet bultu atpakaļ.
Bulta pretspiediena gadījumā 
nedrīkst virzīties atpakaļ.

 2 x

Galvenās slēdzenes bultas 
iebīdīšanās

 f Pagrieziet atslēgu atbloķēšanas 
virzienā divus pilnus 
apgriezienus.

Galvenās slēdzenes bultai jāiebīdās 
viegli un līdz galam.

5.4.3 Pārbaude aizvērtām durvīm
Mēlītes atbloķēšanas pārbaude

 f Aizveriet durvis.
Durvīm jābūt viegli aizveramām.
Mēlītei ir pareizi jānofiksējas 
AT elementā.
Ja mēlīte nenofiksējas vai spiediens 
uz durvju blīvējumu ir pārāk liels:

 f pārregulējiet AT elementu 
durvju vērtnes virzienā.

Ja mēlītei ir pārāk daudz 
brīvkustības:

 f pārregulējiet AT elementu rāmja 
virzienā.
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Mēlītes atbloķēšanas pārbaude 
ar rokturi

 f Nospiediet rokturi un atveriet 
durvis.

Mēlītei jāiebīdās viegli un līdz 
galam.

Mēlītes atslēgšanas ar atslēgu 
pārbaude

 f Pagrieziet atslēgu atbloķēšanas 
pozīcijā un atveriet durvis.

Mēlītei jāiebīdās viegli un līdz 
galam.

 2 x

Galvenās slēdzenes bultas 
atbloķēšanas pārbaude

 f Pagrieziet atslēgu bloķēšanas 
virzienā divus pilnus 
apgriezienus.

Galvenās slēdzenes bultai līdz 
galam jāizvirzās. 
Daudzpunktu slēdzenei bloķēšanas 
elementiem papildu kārbās 
jāizvirzās vienlaicīgi. Durvju vērtnei 
sāniski jāvirzās blīvējuma virzienā.

 2 x

Galvenās slēdzenes bultas 
ievirzīšanās pārbaude

 f Pagrieziet atslēgu atbloķēšanas 
virzienā divus pilnus 
apgriezienus.

Galvenās slēdzenes bultai jāiebīdās 
viegli un līdz galam.

 f Atveriet durvis.
Durvīm jābūt viegli atveramām.

6 Kļūdu novēršana

6.1 Roktura darbības traucējumi
Rokturis pats neatgriežas sākotnējā pozīcijā.

 f Pārbaudiet, vai rokturis ir uzstādīts pareizā pozīcijā.
• Rokturis nedrīkst nonākt kontaktā ar rozeti, uzliku vai slēdzenes kārbu.

 f Pārbaudiet roktura garnitūras skrūvsavienojuma pievilkšanas momentu.
• Ja skrūvsavienojums ir pievilkts par ciešu, tad frēzētā kabata var deformēties un sāniski spiest uz slēdzenes 

kārbu, tādējādi apgrūtinot slēdzenes darbību. 
 f Pārbaudiet galvenās slēdzenes frēzējuma kabatas norādītos izmērus.

• Ja rokturis, neskatoties uz atbilstību norādītajiem izmēriem, joprojām neatgriežas sākotnējā pozīcijā,  
lūdziet KFV pārbaudīt daudzpunktu slēdzeni.

• Ja frēzējuma kabata neatbilst norādītajiem izmēriem, tā jāapstrādā no jauna.
 f Atkārtojiet pārbaudes soli ar frēzējuma kabatu, kas ir apstrādāta no jauna.

• Ja rokturis joprojām neatgriežas sākotnējā pozīcijā, lūdziet KFV pārbaudīt daudzpunktu slēdzeni.

6.2 Profilcilindra darbības traucējums
Atslēgu nevar izņemt.

 f Izņemiet slēdzenes cilindru un pārbaudiet, vai tam nav darbības traucējumu.
• Ja slēdzenes cilindrs nedarbojas nevainojami, tad tas ir jānomaina.

 f Atkārtojiet pārbaudes soli ar nomainīto slēdzenes cilindru.
• Ja atslēgu joprojām nevar izņemt, lūdziet KFV pārbaudīt galveno slēdzeni.

6.3 Galvenās slēdzenes bultas darbības traucējums
 f Pārbaudiet AT elementa iestatījumus.

• AT elementu pārregulējiet durvju vērtnes virzienā, lai samazinātu sāna piespiedējspēku.
 f Atkārtojiet pārbaudes soli ar pāriestatīto AT elementu.

• Ja kustība joprojām notiek smagnēji, jāpārbauda galvenās slēdzenes frēzējuma kabatas norādītie izmēri.
• Ja frēzējuma kabata atbilst norādītajiem izmēriem un kustība joprojām notiek smagnēji, lūdziet KFV pārbaudīt 

galveno slēdzeni.
• Ja frēzējuma kabata neatbilst norādītajiem izmēriem, tā jāapstrādā no jauna.

 f Atkārtojiet pārbaudes soli ar frēzējuma kabatu, kas ir apstrādāta no jauna.
 f Pārbaudiet, vai savienotājstieņi fiksatoros ir uzstādīti pareizā pozīcijā.
 f Pārbaudiet, vai kontaktvirsmas un savienotājstieņi nav netīri.

• Notīriet netīrumus, ja tādi ir.
 f Pārbaudiet uzliku un rozešu garnitūras pievilkšanas momentu.
 f Pārbaudiet, vai slēdzenes cilindrs ir uzstādīts pareizā pozīcijā. 

6.4 Mēlītes darbības traucējums
Mēlīte pārvietojas smagnēji vai neizbīdās līdz galam, vai neizbīdās vispār

 f Pārbaudiet galvenās slēdzenes frēzējuma kabatas norādītos izmērus.
• Ja frēzējuma kabata atbilst norādītajiem izmēriem un kustība joprojām notiek smagnēji, lūdziet KFV pārbaudīt 

galveno slēdzeni.
 f Ja frēzējuma kabata neatbilst norādītajiem izmēriem, tā jāapstrādā no jauna.
 f Pielāgojiet rāmja daļu.
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