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1 Úvod
Skôr než začnete používať viacbodové zámky si dôklad-
ne prečítajte tento návod.
Aby ste zaistili bezpečné používanie viacbodových 
zámkov BS 23XX, BS 25XX a BS 26XX, príp. zabránili ich 
poškodeniu, dodržujte pokyny uvedené v príslušných 
návodoch na obsluhu. Dodržujte upozornenia uvedené 
v kapitole 2 „Bezpečnosť“, aby ste zabránili zraneniam 
alebo vecným škodám.

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

Tento návod je určený pre koncového používateľa. 

1.3 Správne použitie
• Viacbodový zámok je vhodný na použitie v jedno- 

a dvojkrídlových dverách v pevných stavbách.
• Viacbodový zámok sa smie používať iba v technicky 

bezchybne namontovaných dverách.
• Spôsob konštrukcie dverí musí umožňovať použitie 

viacbodového zámku.
1.3.1 Uzáver a kovanie
• Viacbodový zámok nie je povolené opravovať. 

Viacbodový zámok musí v prípade jeho poškodenia 
opraviť alebo vymeniť spoločnosť KFV alebo špecia-
lizovaná firma.

• Smú sa používať výlučne časti rámu KFV.

1.4 Nesprávne použitie
• Viacbodový zámok sa nesmie používať v dverách 

únikových východov.
• Viacbodový zámok 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 viacbodovom zámku sa nesmú vykonávať žiadne 
zásahy a/ani zmeny.

1.5 Pokyny pre ošetrovanie a údržbu
• Raz za rok skontrolujte, či sú bezchybne funkčné 

všetky pohyblivé komponenty.
• Viacbodový zámok je premazaný mazivom s dlho- 

trvajúcim účinkom a je preto bezúdržbový. Ak by 
ho však napriek tomu bolo potrebné dodatočne 
premazať:
– Používajte výlučne mazivo v spreji.
– Nepoužívajte mazivá s obsahom rozpúšťadiel ani 

živíc.
• Ak zistíte funkčné poruchy alebo poškodenia, skon-

taktujte sa s Vaším zmluvným partnerom.
• Opravy smie vykonávať výlučne špecializovaná fir-

ma, ktorá vlastní certifikát pre produkty spoločnosti 
KFV.

1.6 Rozmery
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

1.7 Použité symboly
V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

Všeobecný výstražný symbol

Informácia

Nepoužívajte mechanickú silu

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

1.8 Odborná likvidácia odpadu
• Viacbodový zámok a voliteľne dodávané diely prís-

lušenstva nepatria do domového odpadu. Dodržu-
jte miestne platné predpisy a predpisy príslušnej 
krajiny.

• Obal je vyrobený z recyklovateľných surovín a je ho 
možné odovzdať v zbernom dvore pre starý papier.

2 Bezpečnosť
Skôr než začnete manipulovať s viacbodovým zámok si 
dôkladne prečítajte nasledovné výstražné upozornenia. 
Slúžia pre Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohroze-
niam, poraneniam a materiálnym škodám. Dodržujte 
všetky výstražné upozornenia.

Informácia

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

2.1 Príčiny poškodení

Kľučka a kľúč sa nesmú ovládať súčasne.

Kľučku zaťažujte iba v určenom smere jej ovládania. Na kľučku 
smie pôsobiť tlak max. 150 N. Viacbodový zámok sa smie zamykať 
iba príslušným kľúčom.

Uzatváracie prvky nevyužívajte na podržanie dverí v otvorenom 
stave.

Neprelakujte prvky.
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V prípade stôp násilného používania je nutné vymeniť viacbodový 
uzáver.

Pokiaľ je viacbodový uzáver v namontovanom stave, nesmie sa 
prevŕtať krídlo dverí.

Štvorhranný kolík kľučky sa nesmie zarážať násilím cez puzdro 
zámku.

Krídlo dverí sa nesmie prenášať uchopením za kľučku.

Dvojkrídlové dvere sa nesmú násilne otvárať pomocou zaisteného 
krídla.
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3 Varianty a komponenty
Viacbodové zámky sú vybavené dvomi prídavnými skrinkami [1] príp. štyrmi prídavnými skrinkami [2].
Prídavné skrinky sa dodávajú v troch variantoch:
• BS 2300 s okrúhlym čapom [3]
• BS 2500 s výkyvným hákom [4]
• BS 2600 s kombináciou okrúhleho čapu/výkyvného háku [5]
Viacbodové zámky s dvomi prídavnými skrinkami je možné dodatočne vybaviť poistkou proti otvoreniu dverí T2 [6] 
alebo prídavným zaisťovacím zámkom TR [7].
V prípade viacbodového zámku BS 2616 [8] je k dispozícii kombinácia pozostávajúca z dvoch prídavných skriniek s 
kombináciou okrúhleho čapu/výkyvného háku a dvomi prídavnými skrinkami so vždy šiestimi okrúhlymi závorami.
Za účelom predĺženia viacbodových zámkov je možné namontovať pripojovaciu štulpovú lištu [9] s prídavnou 
skrinkou 23/25/2600, ktorá je dostupná v dvoch variantoch.

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 Obsluha
Kroky obsluhy popísané v nasledovnom texte sú ilustrované pomocou schematického 
zobrazenia. Pre lepšie pochopenie funkcií sa na strane rámu nenachádza tzv. falc (stupňovitý 
presah). Je tak zabezpečený náhľad na priebehy uzatvárania, keď sú zatvorené dvere.

Nikdy neotáčajte súčasne kľúčom a nestláčajte kľučku.

4.1 Uzatváracie prvky
4.1.1 Funkcia strelky

1

3

4

2

Strelka [1] slúži na to, aby udržiava-
la odomknuté dvere v zatvorenom 
stave. Keď sú dvere zatvorené, 
zapadne do AT-kusu [2]. Na účel 
otvorenia dverí sa stlačí kľučka [3] 
príp. treba otočiť kľúč [4] až na do-
raz v odblokovacom zariadení.

1

2

Zatvorenie dverí
 f Zatlačte príp. pritiahnite dvere. 

Pri zatváraní sa strelka [1] zasunie 
dovnútra prostredníctvom jej sko-
senej strany, ktorá sa dostane do 
kontaktu s dorazovým kusom [2].
Keď sú dvere zatvorené, strelka 
skočí za dorazový diel v ráme dverí 
a udržiava dvere v zatvorenom 
stave.
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Otvorenie dverí
 f Stlačte kľučku.

Strelka sa stiahne do skrinky zámku 
a uvoľní dvere.

 f Otočte kľúčom až na doraz v 
smere pre odblokovanie (strie-
davá funkcia).

Strelka sa stiahne do skrinky zámku 
a uvoľní dvere.
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4.1.2 Funkcia dennej západky (doplnková výbava)
Namiesto pevného dorazu je možné použiť doraz s možnosťou odbloko-
vania, tzv. dennú západku. Vďaka nej je možné otvoriť odomknuté dvere 
zvonku, bez použitia kľúča.

1

Odblokovanie dennej západky
 f Presuňte posuvný prepínač [1] 
smerom k vonkajšej hrane den-
nej západky.

Denná západka je odblokovaná.

1

Pri vyvinutí protitlaku sa odblo-
kovaný dorazový kus [1] vychýli 
dovnútra.

1

2

Otvorenie dverí zvonku
 f Zatlačte na dvere. 

Odblokovaný dorazový kus [1] sa 
vychýli dovnútra, strelka sa pre-
sunie ponad šikmú hranu plasto-
vého krytu [2] a dvere sa odblokujú.
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4.1.3 Funkcia uzatváracích prvkov

2x
1

2

 f Otočte kľúčom o dve otočenia v 
smere pre zamknutie.

Závora hlavného zámku [1] a 
uzatváracie prvky [2] prídavných 
skriniek sa úplne vysunú.

Protitlaková poistka
Po uzamknutí o dve otočenia sú 
uzatváracie prvky úplne vysunuté. 
Protitlaková poistka sa aktivuje až v 
tejto polohe.
Protitlaková poistka je zábrana proti 
vlámaniu, ktorá zabraňuje možnosti 
spätného zasunutia uzatváracích 
prvkov.

2x

Odomknutie
 f Dvakrát otočte kľúčom v smere 
pre odomknutie.

Závora hlavného zámku a uzatvára-
cie prvky prídavných skriniek sa 
úplne zasunú.
Následne môžete otvoriť dvere 
kľučkou príp. kľúčom.

Vytiahnutie kľúča
Kľúč sa dá vytiahnuť iba keď je v 
určitej polohe.
Na tomto obrázku: Kľúč je v zvislej 
polohe, v ktorej ho je možné vyti-
ahnuť.
V prípade iných variantov cylin-
drického zámku môže byť poloha 
pre vytiahnutie kľúča vo vodorovnej 
rovine.
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4.2 Poistka proti otvoreniu dverí T2 (doplnková výbava)
Poistka proti otvoreniu dverí T2 vymedzuje pri jej aktivácii štrbinu otvor-
enia dverí. Poistka proti otvoreniu dverí T2 sa zvnútra ovláda otočnou hlavi-
cou, tzv. olivou [1]. Okrem toho je možné poistku proti otvoreniu dverí T2 
odblokovať kľúčom pomocou hlavného zámku.

21

Poistka proti otvoreniu dverí T2 sa 
skladá z dvoch komponentov:
• blokovacej jednotky [1] v kríd-

lach dverí
• zaisťovacieho strmeňa [2] na 

strane rámu

4.2.1 Zablokovanie poistky proti otvoreniu dverí

1

3

2

 f Zatvorte dvere a otočte olivu [1] 
o 90° v smere pre zamknutie.

Vysunie sa závora [2], ktorá zapad-
ne do otvoru v zaisťovacom strmeni 
[3].

 f Otvorte dvere.
Zaisťovací strmeň zachytí v závore, 
čím sa vymedzí štrbina pre otvore-
nie dverí.

 

Odblokovanie poistky proti otvoreniu dverí T2 pomocou olivy
 f Zatvorte dvere.
 f Otočte olivu o 90° do polohy pre 
odomknutie.

Závora sa zasunie a odblokuje 
zaisťovací strmeň.

 f Otvorte dvere.
Zaisťovací strmeň zotrvá vo svojej 
polohe a dvere je možné úplne 
otvoriť.

3
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4.2.2 Odblokovanie poistky proti otvoreniu dverí T2 pomocou hlavného zámku

2x

Ak je hlavný zámok zamknutý, je ho 
najskôr nutné odomknúť. 

 f Hlavný zámok odomknete tak, 
že otočíte kľúč do polohy pre 
odomknutie.

Všetky závory sa úplne zasunú.

1x

21
 f Potom otočte kľúčom o jedno 
otočenie v smere pre zamknutie.

Tým sa oliva [1] a závora poistky 
proti otvoreniu dverí [2] T2 presunú 
do polohy pre odomknutie.

1x

1

 f Znova otočte kľúčom hlavného 
zámku do polohy pre odomknu-
tie.

Závora hlavného zámku sa úplne 
zasunie.

 f Otočte kľúčom až na doraz do 
polohy pre odomknutie.

Strelka [1] sa stiahne a uvoľní dvere.

1
 f Otvorte dvere

Zaisťovací strmeň [1] zotrvá vo svo-
jej polohe a dvere je možné úplne 
otvoriť.
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4.3 Prídavný zaisťovací zámok TR (doplnková výbava)
Prídavný zaisťovací zámok TR sa zablokuje a odblokuje zvnútra a zvonku 
pomocou druhej dvojitej cylindrickej vložky nezávisle od viacbodového 
uzáveru.

1

2

Zamknutie prídavného zaisťova- 
cieho zámku

 f Zamknite dvere a otočte kľúčom 
prídavného zaisťovacieho zámku 
[1] otočením o jednu otáčku v 
smere pre zamknutie.

Závora [2] sa vysunie a zapadne do 
uzavieracieho plechu.
Dvere sú zamknuté.

Odomknutie prídavného zaisťova-
cieho zámku TR

 f Otočte kľúčom prídavného 
zaisťovacieho zámku o jedno 
otočenie v smere pre odomknu-
tie.

Závora sa zasunie.
Dvere je teraz možné otvoriť po-
mocou kľučky príp. kľúča hlavného 
zámku.

Vytiahnutie kľúča
 f Otočte kľúč prídavného zaisťo-
vacieho zámku do zvislej polohy 
(polohy pre vytiahnutie).

Kľúč sa dá vytiahnuť iba keď je v 
tejto polohe.
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5 Funkčné poruchy
Viacbodový zámok nie je povolené opravovať. Viacbodový uzáver musí v prípade jeho poš-
kodenia alebo funkčnej poruchy opraviť alebo vymeniť spoločnosť KFV alebo špecializovaná 
firma.
Skontaktujte sa za týmto účelom s Vaším zmluvným partnerom.

V ďalšom texte je uvedený zoznam možných funkčných porúch.
Kľučka
• Kľučka sa samočinne nevracia do 

východiskovej polohy.

Kľučka
• Kľučka a/alebo strelka sa pohy-

buje ťažko.

Strelka
• Strelka zostáva v zasunutej po-

lohe.

Vytiahnutie kľúča
• Nedá sa vytiahnuť kľúč.

Otočenie kľúčom
• Kľúč sa vo cylindrickej vložke 

pohybuje ťažko.

Závora poistky proti otvoreniu 
dverí T2
• Pri zamknutí príp. odomknutí zá-

vora nezapadá správne do otvoru 
v zaisťovacom strmeni.

Zaisťovací strmeň poistky proti 
otvoreniu dverí T2
• Zaisťovací strmeň sa ťažko pohy-

buje príp. sa zasekol.

Kľúč prídavného zaisťovacieho 
zámku TR
• Kľúč a závora sa pohybujú ťažko.

Závora prídavného zaisťovacieho 
zámku TR
• Závora nezapadá presne do uza-

vieracieho plechu.



H47.MFVRS004SK-00 02.2019 15/16

Návod na obsluhu Kľúčom ovládané viacbodové zámky

BS 230X, BS 250X, BS 260X

6 Čistenie 
a údržba

Pre viacbodové uzávery KFV série 
BS 2XXX

Všetky ďalšie komponenty viac-
bodového uzáveru sú premazané 
mazivom s dlhotrvajúcim účinkom 
a sú preto bezúdržbové.
Ak by však napriek tomu bolo 
potrebné premazať komponenty 
uzáveru, použite výlučne plne 
mazivo v spreji.
Nepoužívajte mazivá s obsahom 
rozpúšťadiel ani živíc.

Ďalšie informácie týkajúce sa 
záruky si prosím prečítajte v 
našich Všeobecných obchodných 
podmienkach, ktoré si môžete 
stiahnuť na adrese:
www.siegenia.com
bereitstehen.

Čistenie
• Pri čistení používajte mäkkú 

handru.
• Nepoužívajte agresívne čistiace 

prostriedky ani čistiace prostrie-
dky s obsahom rozpúšťadiel.

Funkčná skúška a ošetrovanie
Raz za rok skontrolujte, či sú bez-
chybne funkčné všetky pohyblivé 
komponenty.

alebo

https://www.siegenia.com
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