
BETJENINGSVEJLEDNING

KFV

BS 230X
BS 250X
BS 260X
med ekstra kasser med en højde på 150 mm

Døråbningsspærre T2
Ekstra rigellås TR

Tilslutningsstolpe
BV 1X00-1
BV 1X00-2

Multilåse
nøglebetjent

Komfortsystemer

Dørsystemer

Vinduessystemer



01.20192/16 H47.MFVRS004DK-00

Multilåse nøglebetjent Betjeningsvejledning

BS 230X, BS 250X, BS 260X

Indhold

1 INDLEDNING ..............................................3
1.1 Producent og service ..................................... 3
1.2 Denne dokumentations målgruppe .............. 3
1.3 Tilsigtet brug ................................................. 3
1.3.1 Lukning og beslag .......................................... 3
1.4 Ikke-tilsigtet brug .......................................... 3
1.5 Pleje- og vedligeholdelsesanvisninger .......... 3
1.6 Angivne mål .................................................. 3
1.7 Anvendte symboler ....................................... 3
1.8 Korrekt bortskaffelse ..................................... 4
2 SIKKERHED ................................................4
2.1 Årsager til skader .......................................... 4
3 VARIANTER OG KOMPONENTER ...............6

4 BETJENING .................................................7
4.1 Låseelementer .............................................. 7
4.1.1 Fallens funktion ............................................. 7
4.1.2 Dagsfallens funktion (ekstraudstyr) .............. 9
4.1.3 Låseelementernes funktion ........................ 10
4.2 Døråbningsspærre T2 (ekstraudstyr) .......... 11
4.2.1 Låsning af døråbningsspærre ...................... 11
4.2.2 Oplåsning af døråbningsspærre  

T2 via hovedlåsen........................................ 12
4.3 Ekstra rigellås TR (ekstraudstyr) .................. 13
5 FUNKTIONSFEJL .......................................14

6 RENGØRING OG 
PLEJE ........................................................15



H47.MFVRS004DK-00 01.2019 3/16

Betjeningsvejledning Multilåse nøglebetjent

BS 230X, BS 250X, BS 260X

1 Indledning
Før du bruger multilåsene første gang, bedes du læse 
denne vejledning helt igennem.
Hold dig til den beskrevne betjeningsform for sikker 
brug af multilåsene BS 23XX, BS 25XX og BS 26XX, så 
funktionsfejl eller skader undgås. Overhold anvisnin-
gerne i kapitel 2 "Sikkerhed", så risiko for personer eller 
skader undgås.

1.1 Producent og service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
En virksomhed fra SIEGENIA GRUPPEN 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tlf.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
I tilfælde af reklamationer eller service bedes du hen-
vende dig til din kontraktpartner.

1.2 Denne dokumentations målgruppe
Denne vejledning henvender sig til slutbrugeren. 

1.3 Tilsigtet brug
• Multilåsen er beregnet til brug i en- eller tofløjede 

døre i faststående bygninger.
• Multilåsen må kun anvendes i døre, der er monteret 

teknisk korrekt.
• Dørens konstruktion skal give mulighed for anven-

delse af multilåsen.
1.3.1 Lukning og beslag
• Reparation af multilåsen er ikke tilladt. Hvis multilå-

sen beskadiges, skal den istandsættes eller udskiftes 
af KFV eller en specialvirksomhed.

• Det er udelukkende tilladt at bruge rammedele fra 
KFV.

1.4 Ikke-tilsigtet brug
• Multilåsen må ikke anvendes til flugtdøre.
• I døre til fugtige rum eller rum med aggressive kor-

rosionsfremmende luftindhold må multilåsen ikke 
anvendes.

• Fremmede genstande og/eller materialer må ikke 
anbringes i åbningsområdet, lukkesystemet eller lå-
sepladerne, hvis den tilsigtede brug derved hindres 
eller forhindres. 

• Indgreb og/eller ændringer på multilåsen må ikke 
foretages.

1.5 Pleje- og vedligeholdelsesanvisninger
• Kontrollér en gang om året alle bevægelige kompo-

nenter for korrekt funktion.
• Multilåsen er udstyret med en langtidssmøring og er 

vedligeholdelsesfri på grund af denne. Hvis efterføl-
gende smøring alligevel er nødvendig:
– Brug udelukkende sprøjtefedt.
– Brug ikke smørestoffer, der indeholder opløsni-

ngsmidler, eller som er hærdende.
• Hvis du konstaterer funktionsfejl eller skader, bedes 

du kontakte din kontraktpartner.
• Reparationer må udelukkende udføres af en special-

virksomhed, der er certificeret til KFV-produkter.

1.6 Angivne mål
Alle mål er angivet i mm.

1.7 Anvendte symboler
Følgende piktogrammer anvendes i dette dokument:

Generelt advarselstegn

Information

Brug ikke mekanisk vold

Læs videre i vejledningen på det 
pågældende sted

 
Øvrige visninger
Skrifttegnene i denne vejledning har følgende betyd-
ning:
• Tekster, som er markeret således, er opremsninger.

– Tekster, som er markeret således, er underordne-
de opremsninger.

 f Tekster, som er markeret således, er handlingsanvis-
ninger, som skal udføres i den angivne rækkefølge.
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Krydshenvisninger
„“ En separat krydshenvisning står i anførselstegn.
() En krydshenvisning i teksten står i parenteser.

1.8 Korrekt bortskaffelse
• Multilåsen og de ekstra leverede tilbehørsdele må 

ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. 
Overhold de lokalt gældende, nationale bestemmel-
ser.

• Emballagen består af genbrugsmaterialer og kan 
afleveres hos den lokale genbrugsplads som gam-
melt papir.

2 Sikkerhed
Læs de efterfølgende advarselshenvisninger omhygge-
ligt igennem, før multilåsen anvendes. De garanterer 
sikkerheden, så farer, ulykker og materielle skader 
undgås. Overhold alle sikkerhedshenvisninger.

Information

Dette symbol gør opmærksom på særlige forhold og 
markerer situationer, som kræver øget opmærksom-
hed.

2.1 Årsager til skader

Dørgrebet og nøglen må ikke aktiveres samtidig.

Belast kun dørgrebet i omdrejningsretningen. Dørgrebet må 
maks. belastes med 150 N. Multilåsen må kun låses med den 
tilhørende nøgle.

Brug ikke låseelementerne til at holde døren åben med.

Må ikke overlakeres.
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Ved tegn på anvendelse af vold skal multilåsen udskiftes.

Dørbladet må ikke gennembores, når multilåsen er monteret.

Dørgrebets firkantstift må ikke slås gennem låsespindlen med 
vold.

Hold ikke i dørgrebet, når dørbladet bæres.

Tofløjede døre må ikke tvinges ud over den stationære fløj.



01.20196/16 H47.MFVRS004DK-00

Multilåse nøglebetjent Betjeningsvejledning

BS 230X, BS 250X, BS 260X

3 Varianter og komponenter
Multilåsene er udstyret med to ekstra kasser [1] eller fire ekstra kasser [2].
De ekstra kasser leveres i tre varianter:
• BS 2300 med rundbolt [3]
• BS 2500 med drejekrog [4]
• BS 2600 med en kombination af rundbolt/drejekrog [5]
Multilåsene med to ekstra kasser kan eftermonteres med døråbningsspærren T2 [6] eller den ekstra rigellås TR [7].
Multilåsen BS 2616 [8] har en kombination af to ekstra kasser med en kombination af rundbolt/drejekrog og to 
ekstra kasser med hver seks runde rigler.
For at forlænge multilåsene er det muligt at montere en tilslutningsstolpe [9] med ekstra kasse 23/25/2600 i to 
varianter.

BS 2X00 BS 2X00 T2 BS 2X00 TR BS 2X04 BS 2616 BV 1X00-1/2

3 1 6 7 2 8 9

4

5
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4 Betjening
Betjeningstrinene, som vises efterfølgende, illustreres med skematiske visninger. Den så-
kaldte fals på rammesiden er udeladt (det afrundede udhæng), så funktionerne er lettere at 
forstå. Dermed er det muligt at få overblik over låseprocesserne, når døren er lukket.

Aktiver aldrig nøglen og dørgrebet samtidig.

4.1 Låseelementer
4.1.1 Fallens funktion

1

3

4

2

Fallen [1] bruges til at holde døren 
lukket i oplåst tilstand. Den går i 
indgreb i udskiftningsstykket [2], 
når døren er lukket. For at åbne 
døren aktiveres dørgrebet [3], eller 
nøglen [4] drejes indtil anslag i 
oplåsningsretningen.

1

2

Lukning af døren
 f Luk døren. 

Ved lukningen skubbes fallen [1] 
indad via den skrå side ved kontakt 
med anslagsstykket [2].
Hvis døren er lukket, hopper fallen 
ind bag anslagsstykket i dørrammen 
og holder døren lukket.
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Åbning af døren
 f Aktivér dørgrebet.

Fallen trækkes ind i låsekassen og 
frigiver døren.

 f Drej nøglen i oplåsningsretnin-
gen indtil anslag (skiftefunktion).

Fallen trækkes ind i låsekassen og 
frigiver døren.
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4.1.2 Dagsfallens funktion (ekstraudstyr)
I stedet for et fast anslag er det muligt at bruge et oplåseligt anslag, den 
såkaldte dagsfalle. Derved er det muligt at åbne den ulåste dør udefra 
uden nøgle.

1

Oplåsning af dagsfallen
 f Bevæg skydearmen [1] i retning 
af dagsfallens yderkant.

Dagsfallen er låst op.

1

Ved modtryk svinger det oplåste 
anslagsstykke [1] indad.

1

2

Åbning af døren udefra
 f Tryk på døren. 

Det oplåste anslagsstykke [1] svin-
ger ind, fallen glider over plasti-
kafdækningens [2] skrå rampe, og 
døren frigives.
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4.1.3 Låseelementernes funktion

2x
1

2

 f Drej nøglen to gange i låseret-
ningen.

Hovedlåseriglen [1] og låseelemen-
terne [2] til de ekstra kasser køres 
helt ud.

Modtryksikring
Efter to gange låsning er låsee-
lementerne kørt helt ud. Først i 
denne stilling aktiveres modtryksi-
kringen.
Modtryksikringen er en indbruds-
hæmning, som forhindrer, at låsee-
lementerne kan skubbes tilbage.

2x

Oplåsning
 f Drej nøglen to gange i oplåsni-
ngsretningen.

Hovedlåseriglen og låseelementer-
ne til de ekstra kasser køres helt 
ind.
Derefter kan døren åbnes med dør-
grebet eller med nøglen.

Udtagning af nøglen
Nøglen kan kun tages ud i en bes-
temt position.
Her vises nøglens lodrette udtag-
ningsposition.
Ved andre låsecylindervarianter 
kan udtagningspositionen være 
vandret.
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4.2 Døråbningsspærre T2 (ekstraudstyr)
Døråbningsspærren T2 begrænser dørens åbningsspalte ved aktivering. 
Døråbningsspærren T2 aktiveres indefra via en drejeknop, den såkaldte 
Olive [1]. Døråbningsspærren T2 kan endvidere låses op med nøglen via 
hovedlåsen.

21

Døråbningsspærren T2 består af to 
komponenter:
• Låseenhed [1] i dørbladet
• Spærrebøjle [2] på rammesiden

4.2.1 Låsning af døråbningsspærre

1

3

2

 f Luk døren, og drej Olive [1] 90° 
til låsepositionen.

Riglen [2] køres ud og griber ind i 
åbningen på spærrebøjlen [3].

 f Åbn døren.
Spærrebøjlen tages med af riglen, 
og dørens åbningsspalte begræn-
ses.

 

Oplåsning af døråbningsspærre T2 via Olive
 f Luk døren.
 f Drej Olive 90° til oplåsningspo-
sition.

Riglen køres ind og frigiver spær-
rebøjlen.

 f Åbn døren.
Spærrebøjlen bliver i positionen, og 
døren kan åbnes helt.

3
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4.2.2 Oplåsning af døråbningsspærre T2 via hovedlåsen

2x

Hvis hovedlåsen er låst, skal den 
først låses op. 

 f Lås hovedlåsen op ved at dreje 
nøglen til oplåsningspositionen.

Alle rigler køres helt ind.

1x

21
 f Drej derefter nøglen en gang 
tilbage til låsepositionen.

Olive [1] og riglen til døråbnings-
spærren [2] T2 bevæger sig derved 
til oplåsningspositionen.

1x

1

 f Drej hovedlåsens nøgle til oplås-
ningspositionen igen.

Hovedlåsens rigel køres helt ind.
 f Drej nøglen indtil anslag til 
oplåsningspositionen.

Fallen [1] trækkes ind og frigiver 
døren.

1
 f Åbn døren

Spærrebøjlen [1] bliver i positionen, 
og døren kan åbnes helt.
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4.3 Ekstra rigellås TR (ekstraudstyr)
Den ekstra rigellås TR låses og låses op - indefra og ud - via endnu en pro-
filcylinder uafhængigt af multilåsen.

1

2

Låsning af den ekstra rigellås
 f Luk døren, og drej nøglen til 
den ekstra rigellås [1] en gang i 
låseretningen.

Riglen [2] kører ud og griber ind i 
låsepladen.
Døren er låst.

Oplåsning af den ekstra rigellås TR
 f Drej nøglen til den ekstra rigellås 
en gang i oplåsningsretningen.

Riglen kører tilbage.
Nu kan døren åbnes med dørgrebet 
eller hovedlåsens nøgle.

Udtagning af nøglen
 f Anbring nøglen til den ekstra 
rigellås i den lodrette stilling 
(udtagningspositionen).

Nøglen kan kun tages ud i denne 
stilling.
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5 Funktionsfejl
Reparation af multilåsen er ikke tilladt. Hvis multilåsen beskadiges eller har funktionsfejl, skal 
den istandsættes eller udskiftes af KFV eller en specialvirksomhed.
Kontakt i så fald din kontaktpartner.

Efterfølgende er en række mulige funktionsfejl angivet.
Dørgreb
• Dørgrebet går ikke automatisk 

tilbage til udgangspositionen.

Dørgreb
• Dørgrebet og/eller fallen bevæ-

ger sig tungt.

Falle
• Fallen bliver siddende i den indt-

rukne position.

Udtagning af nøglen
• Nøglen kan ikke tages ud.

Drej nøglen
• Nøglen bevæger sig tungt i lå-

secylinderen.

Døråbningsspærre T2 rigel
• Riglen griber ikke rigtigt ind i 

spærrebøjlens åbning ved låsning 
og oplåsning.

Døråbningsspærre T2 spærrebøjle
• Spærrebøjlen bevæger sig tungt 

eller sætter sig fast.

Ekstra rigellås TR nøgle
• Nøglen og riglen bevæger sig 

tungt.

Ekstra rigellås TR rigel
• Riglen griber ikke præcist ind i 

låsepladen.
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6 Rengøring og 
pleje

Til KFV-multilåse af serien BS 2XXX

Alle multilåsens komponenter er 
udstyret med langtidssmøring og 
er derfor vedligeholdelsesfri.
Hvis smøring af låseelementerne 
alligevel er nødvendigt, må du kun 
bruge sprøjtefedt.
Brug ikke smørestoffer, der inde-
holder opløsningsmidler, eller som 
er hærdende.

Yderligere informationer om 
garantien kan findes i vores almin-
delige forretningsbetingelser, som 
kan downloades på:
www.siegenia.com.

Rengøring
• Brug en blød klud til rengørin-

gen.
• Brug ikke rengøringsmidler, der 

er aggressive, eller som indehol-
der opløsningsmidler.

Funktionskontrol og pleje
Kontrollér en gang om året alle be-
vægelige komponenter for korrekt 
funktion.

eller

https://www.siegenia.com
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