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1 Sissejuhatus
Enne mitme lukustuspunktiga luku kasutamist tuleb see 
juhend täielikult läbi lugeda.
Järgige mitme lukustuspunktiga lukkude BS 23XX, BS 
25XX ja BS 26XX ohutuks kasutamiseks kirjeldatud 
juhiseid, et vältida talitlustõrkeid ja kahjusid. Inimeste 
ohustamise ja kahjude vältimiseks järgige ptk 2 „Ohu-
tus“ olevaid juhiseid.

1.1 Tootja ja teenindus
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
SIEGENIA GRUPPE ettevõte 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-post: info@kfv.de
Kaebuste korral ja juhul, kui vajate teeninduse abi, 
pöörduge oma lepingupartneri poole.

1.2 Selle dokumendi sihtrühm
See juhend on mõeldud lõppkasutajale. 

1.3 Otstarbekohane kasutamine
• Mitme lukustuspunktiga lukk on mõeldud kasutami-

seks statsionaarsete hoonete ühe- ja kahetiivalistes 
ustes.

• Mitme lukustuspunktiga lukku tohib kasutada üks-
nes tehniliselt korrektselt paigaldatud ustes.

• Uksekonstruktsioon peab võimaldama mitme lukus-
tuspunktiga luku kasutamist.

1.3.1 Lukud ja sulused
• Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi parandada. 

Kahjustuste korral peab mitme lukustuspunktiga 
luku parandama või välja vahetama KFV või erialaet-
tevõte.

• Kasutada tohib ainult KFV raamikomponente.

1.4 Mitteotstarbekohane kasutamine
• Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi kasutada eva-

kuatsiooniustel.
• Niiskete ruumide või agressiivse ja korrosiooni soo-

dustava õhukoostisega ruumide ustes ei tohi mitme 
lukustuspunktiga lukke kasutada.

• Ärge asetage avadesse, lukustussüsteemi ega vastur-
audadesse võõrkehi ega võõrmaterjale, mis takista-
vad otstarbekohast kasutamist. 

• Ärge tehke mitme lukustuspunktiga lukkudes muu-
datusi.

1.5 Hooldusjuhised
• Kontrollige üks kord aastas, kas kõik liikuvad osad 

toimivad korrektselt.

• Mitme lukustuspunktiga lukul on pikaajaline määre 
ning seetõttu on lukk hooldusvaba. Kui siiski peaks 
vaja olema määrimist,
– kasutage üksnes pihustatavat määret.
– Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid või vaigustu-

vaid määrdeid.
• Talitlustõrgete või kahjustuste tuvastamisel pöördu-

ge lepingupartneri poole.
• Remonditöid tohib teha üksnes KFV produkte poolt 

sertifitseeritud erialaettevõte.

1.6 Mõõtmed
Kõik mõõtmed on millimeetrites.

1.7 Kasutatavad sümbolid
Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

Üldine hoiatussümbol

Info

Mitte kasutada mehaanilist jõudu

Lugege kasutusjuhendi vastavast 
kohast täpsemat teavet

 
Muud kujutised
Selles juhendis kasutatud tekstisümbolitel on järgmine 
tähendus:
• sellele sümbolile järgnev tekst on loend

– sellele sümbolile järgnev tekst on alamloend
 f sellele sümbolile järgnev tekst on tegevusjuhend, 
mida tuleb järgida etteantud järjekorras

Ristviited
„“ eraldi ristviide, jutumärkides
() tekstisisene ristviide, sulgudes
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1.8 Nõuetekohane kõrvaldamine
• Mitme lukustuspunktiga lukku ja lisavarustusse ku-

uluvaid tarvikuid ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Järgige kohalikke ja riigis kehtivaid nõudeid.

• Pakend on valmistatud ümbertöödeldavast toorai-
nest ja selle võib viia kohalikku vanapaberi kogumi-
spunkti.

2 Ohutus
Lugege enne mitme lukustuspunktiga luku kasutamist 
järgnevad hoiatused tähelepanelikult läbi. Need aitavad 
tagada ohutust ning vältida vigastusi ja varalist kahju. 
Järgige kõiki hoiatusi.

Info

See sümbol osutab eripäradele ning tähistab asjaolusid, 
mille juures on vajalik suurem tähelepanu.

2.1 Kahjustuste põhjused

Linki ja võtit ei tohi korraga kasutada.

Vajutage linki ainult kellaosuti liikumise suunas. Lingil tohib 
rakendada kuni 150 N jõudu. Mitme lukustuspunktiga lukku tohib 
sulgeda ainult selle juurde kuuluva võtmega.

Lukustuselemente ei tohi ukse lahtihoidmise eesmärgil väärka-
sutada.

Mitte üle värvida.

Vägivalla kasutamise jälgede korral tuleb mitme lukustuspunktiga 
lukk välja vahetada.

Kui uksele on paigaldatud mitme lukustuspunktiga lukk, ei tohi 
ukselehte läbi puurida.
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Lingi nelikanttihvti ei tohi jõuga läbi lingiava lüüa.

Ukselehte ei tohi tõsta lingist hoides.

Kahe tiivaga uksi ei tohi jõuga suruda üle seisva tiiva.
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3 Variandid ja komponendid
Mitme lukustuspunktiga lukkudel on kaks lisakorpust [1] või neli lisakorpust [2].
Lisakorpused on saadaval kolmes variandis:
• BS 2300 ümarpoldiga [3]
• BS 2500 pöördkonksuga [4]
• BS 2600 ümarpoldi/pöördkonksu kombinatsiooniga [5]
Mitme lukustuspunktiga lukkudele, millel on kaks lisakorpust, saab hiljem paigaldada ukse avamistõkise T2 [6] või 
lisariivluku TR [7].
Mitme lukustuspunktiga lukul BS 2616 [8] on kaks lisakorpust koos ümarpoldi/pöördriivluku kombinatsiooniga ja 
kaks lisakorpust kuue ümarriiviga.
Mitme lukustuspunktiga lukkude pikendamiseks saab paigaldada ühendusplaadi [9] koos lisakorpusega 
23/25/2600, mis on saadaval kahes versioonis.

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 Kasutamine
Järgnevalt kirjeldatud tegevussamme illustreerivad skemaatilised joonised. Funktsioonide 
paremaks mõistmiseks ei ole kujutatud raami poolel nn soont (astmeline üleulatus). See 
võimaldab näha lukustusprotsessi suletud ukse korral.

Ärge mitte kunagi kasutage võtit ja linki korraga.

4.1 Lukustuselemendid
4.1.1 Lingikeele funktsioon

1

3

4

2

Lingikeele [1] eesmärk on hoida ust 
avatud luku korral kinni. Suletud 
ukse korral liigub keel vasturauda 
[2]. Ukse avamiseks vajutatakse 
linki [3] või keeratakse võtit [4] kuni 
piirajani avamissuunas.

1

2

Ukse sulgemine
 f Lükake või tõmmake uks kinni. 

Sulgemisel lükatakse lingikeel [1] 
tänu selle kaldpinnale kokkupuutel 
vasturauaga [2] sisse.
Kui uks on kinni, liigub lingikeel 
ukseraamis vasturaua taha ja hoiab 
ust kinni.
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Ukse avamine
 f Vajutage linki.

Lingikeel tõmmatakse lukukorpus-
esse ja uks vabaneb.

 f Keerake võti kuni piirajani va-
bastussuunas (vahelduv funkt-
sioon).

Lingikeel tõmmatakse lukukorpus-
esse ja uks vabaneb.
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4.1.2 Päevakeele funktsioon (lisavarustus)
Jäiga šarniiri asemel võib kasutada vabastatavat šarniiri ehk nn päevakeelt. 
See võimaldab lukustamata ust väljastpoolt ilma võtmeta avada.

1

Päevakeele vabastamine
 f Viige lükandhooba [1] päevakee-
le välisserva suunas.

Päevakeel on vabastatud.

1

Vastusurve korral pöörab vabasta-
tud vasturauaosa [1] sisse.

1

2

Ukse avamine väljastpoolt
 f Vajutage vastu ust. 

Vabastatud vasturauaosa [1] pöörab 
sisse, lingikeel libiseb üle plastkatte 
[2] kaldpinna ja uks vabaneb.
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4.1.3 Lukustuselementide funktsioon

2x
1

2

 f Keerake võtit kaks korda lukustu-
missuunas.

Pealukustuskeel [1] ja lisakorpus-
te lukustuselemendid [2] liiguvad 
täielikult välja.

Vastusurvekaitse
Pärast teistkordset lukustamist liigu-
vad lukustuselemendid täielikult 
välja. Alles selles asendis aktiveeri-
takse vastusurvekaitse.
Vastusurvekaitse on sissemurdmis-
vastane takistus, mis ei lase lukus-
tuselemente tagasi lükata.

2x

Lukust avamine
 f Keerake võtit kaks korda vabas-
tussuunas.

Pealukustuskeel ja lisakorpuste 
lukustuselemendid tõmmatakse 
täielikult sisse.
Seejärel saate ukse lingi või võtme 
abil avada.

Võtme eemaldamine
Võtit saab eemaldada ainult kindlas 
asendis.
Siin joonisel: võtme vertikaalne 
eemaldusasend.
Teiste südamikuvariantide korral 
võib eemaldusasend olla horison-
taalne.
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4.2 Ukse avamistõkis T2 (lisavarustus)
Ukse avamistõkis T2 piirab aktiveerimisel ukse avanemisvahet. Ukse ava-
mistõkis T2 aktiveeritakse seestpoolt väändenupu [1] abil. Ukse avamistõki-
se T2 saab lisaks vabastada pealuku kaudu võtme abil.

21

Ukse avamistõkis T2 koosneb ka-
hest komponendist:
• lukustusüksus [1] ukselehes
• tõkisraam [2] raami poolel

4.2.1 Ukse avamistõkise riivistamine

1

3

2

 f Sulgege uks ja keerake väände-
nupp [1] 90° lukustusasendisse.

Lukustuskeel [2] liigub välja ja sise-
neb tõkisraami [3] avasse.

 f Avage uks.
Tõkisraam liigub lukustuskeelega 
kaasa ja ukse avanemisulatus on 
piiratud.

 

Ukse avamistõkise T2 vabastamine väändenupuga
 f Pange uks kinni.
 f Keerake väändenupp 90° vabas-
tusasendisse.

Lukustuskeel liigub sisse ja vabastab 
tõkisraami.

 f Avage uks.
Tõkisraam jääb oma asendisse ja 
ukse saab täielikult avada.

3
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4.2.2 Ukse avamistõkise T2 vabastaminepõhilukust

2x

Kui pealukk on lukus, tuleb see 
kõigepealt avada. 

 f Avage pealukk, keerates võtme 
vabastusasendisse.

Kõik lukustuskeeled tõmmatakse 
täielikult sisse.

1x

21
 f Seejärel keerake võti üks kord 
lukustusasendisse tagasi.

Ukse avamistõkise T2 [2] väände-
nupp [1] liiguvad seeläbi vabastusa-
sendisse.

1x

1

 f Keerake pealuku võti taas vabas-
tusasendisse.

Pealukustuskeel tõmmatakse täieli-
kult sisse.

 f Keerake võti kuni piirajani vabas-
tusasendisse.

Lingikeel [1] tõmmatakse sisse ja 
uks vabaneb.

1
 f Avage uks.

Tõkisraam [1] jääb oma asendisse ja 
ukse saab täielikult avada.
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4.3 Lisariivlukk TR (lisavarustus)
Lisariivlukk TR lukustatakse ja avatakse teise profiilsüdamiku abil sõltumata 
mitme lukustuspunktiga lukustusest seest- ja väljastpoolt.

1

2

Lisariivluku lukustamine
 f Sulgege uks ja keerake lisariivlu-
ku [1] võtit üks kord lukustussu-
unas.

Lukustuskeel [2] liigub välja ja fik-
seerub vasturauas.
Uks on lukus.

Lisariivluku TR avamine
 f Keerake lisariivluku võtit üks 
kord vabastussuunas.

Lukustuskeel tõmmatakse tagasi.
Ust saab nüüd lingi või pealuku 
võtme abil avada.

Võtme eemaldamine
 f Viige lisariivluku võti verti-
kaalsesse asendisse (eemaldu-
sasend).

Võtme saab nüüd selles asendis 
eemaldada.
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5 Talitlustõrked
Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi parandada. Kahjustuste või talitlustõrgete korral peab 
mitme lukustuspunktiga luku parandama või välja vahetama KFV või erialaettevõte.
Pöörduge oma lepingupartneri poole.

Järgnevalt loetletakse võimalikud talitlustõrked.
Link
• Link ei liigu ise lähteasendisse 

tagasi.

Link
• Link ja/või lingikeel liiguvad 

raskelt.

Lingikeel
• Lingikeel jääb sissetõmmatud 

asendisse.

Võtme eemaldamine
• Võtit ei saa eemaldada.

Võtme keeramine
• Võti liigub südamikus raskelt.

Ukse avamistõkise T2 lukustuskeel
• Lukustuskeel ei liigu lukustamisel 

või luku avamisel tõkisraami avas 
õigesti.

Ukse avamistõkise T2 tõkisraam
• Tõkisraam liigub raskelt või jääb 

kinni.

Lisariivluku TR võti
• Võti ja lukustuskeel liiguvad 

raskelt.

Lisariivluku TR lukustuskeel
• Lukustuskeel ei liigu täpselt vas-

turauda.
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6 Puhastamine ja 
hooldus

KFV mitme lukustuspunktiga lukud, 
seeria BS 2XXX

Kõik mitme lukustuspunktiga 
luku komponendid on pikaajalise 
määrdega ning seetõttu on need 
hooldusvabad.
Kui siiski peaks vaja olema lukus-
tuselementide määrimist, kasuta-
ge üksnes pihustatavat määret.
Ärge kasutage lahusteid sisalda-
vaid või vaigustuvaid määrdeid.

Lisateavet garantii kohta leiate 
meie üldtingimustest, mille saab 
alla laadida aadressil:
www.siegenia.com.

Puhastamine
• Kasutage puhastamiseks pehmet 

lappi.
• Ärge kasutage agressiivseid ega 

lahustisisaldusega puhastusva-
hendeid.

Talitluskontroll ja hooldus
Kontrollige üks kord aastas, kas kõik 
liikuvad osad toimivad korrektselt.

või

https://www.siegenia.com
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