
KASUTUSJUHEND

KFV

BS 2100
BS 2800

Ühendusplaadid
A 2100
A 2800

Mitme lukustuspunktiga  
lukud võtmega avatavad

Mugavussüsteemid

Uksesüsteemid

Aknasüsteemid



02.20192/16 H47.MFVRS006ET-00

Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud Kasutusjuhend

BS 2100, BS 2800

1 SISSEJUHATUS ...........................................3

1.1 Tootja ja teenindus ........................................ 3
1.2 Selle dokumendi sihtrühm ............................ 3
1.3 Otstarbekohane kasutamine ......................... 3
1.4 Lukud ja sulused ............................................ 3
1.5 Mitteotstarbekohane kasutamine ................. 3
1.6 Hooldusjuhised ............................................. 3
1.7 Mõõtmed ...................................................... 3
1.8 Kasutatavad sümbolid ................................... 3
1.9 Nõuetekohane kõrvaldamine ........................ 4

2 OHUTUS .....................................................4

2.1 Kahjustuste põhjused .................................... 4

3 VARIANDID JA KOMPONENDID ................6

4 KASUTAMINE .............................................7

4.1 Lukustuselemendid ....................................... 7
4.1.1 Lingikeele funktsioon .................................... 7
4.1.2 Pealukustuskeele ja tapi funktsioon .............. 9

5 TALITLUSTÕRKED.....................................12

6 PUHASTAMINE JA  
HOOLDUS.................................................14



H47.MFVRS006ET-00 02.2019 3/16

Kasutusjuhend Võtmega avatavad mitme lukustuspunktiga lukud

BS 2100, BS 2800

1 Sissejuhatus
Enne mitme lukustuspunktiga luku kasutamist tuleb see 
juhend täielikult läbi lugeda.
Järgige mitme lukustuspunktiga lukkude BS 2100 ja 
BS 2800 ohutuks kasutamiseks kirjeldatud juhiseid, et 
vältida talitlustõrkeid ja kahjusid. Inimeste ohustamise 
ja kahjude vältimiseks järgige ptk 2 „Ohutus“ 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.

1.4 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.

1.5 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.

1.6 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 vaigustuvaid 

määrdeid.
• Talitlustõrgete või kahjustuste tuvastamisel pöördu-

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

sertifitseeritud erialaettevõte.

1.7 Mõõtmed
Kõik mõõtmed on millimeetrites.

1.8 Kasutatavad sümbolid
Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

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, 
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mida tuleb järgida etteantud järjekorras

Ristviited
„“ eraldi ristviide, jutumärkides
() tekstisisene ristviide, sulgudes

1.9 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.
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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.

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 lukk on saadaval kahes variandis: mugava seenekujulise poldiga [1] või rulltapiga [2]. 
Mitme lukustuspunktiga lukkude pikendamiseks saab paigaldada ühendusplaadi [3] või [4] koos lisalukustusele-
mendiga.
 

BS 2100 BS 2800 A 2100

1 2 3

A 2800

4
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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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 f Vajutage linki või keerake võti 
kuni piirajani vabastussuunas.

Lingikeel tõmmatakse sisse ja uks 
vabaneb.
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4.1.2 Pealukustuskeele ja tapi funktsioon

2
 f Pange uks kinni.

• Lingikeel fikseerub piirajasse.
• Pealukustuskeele [1] ja tapi [2] 

funktsioon on lukust avatud 
asendis.

1

1X

Ühe pöördega lukustamine
 f Keerake võtit üks kord vabastus-
suunas.

Pealukustuskeel ja tapp liiguvad 
poolde lukustusasendisse.

Selles asendis ei ole uks veel täielikult 
lukus!
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2X

Kahe pöördega lukustamine
 f Keerake võtit kaks pööret lu-
kustumissuunas.

• Pealukustuskeel tõmmatakse 
täielikult välja.

• Tapid liiguvad täielikult raamio-
sadesse, ukseleht liigub küljel 
vastu tihendit.

Lukustamiseks keerake võtit alati 
kaks pööret. Alles seejärel liiguvad 
pealukustuskeeled ja tapid täielikult 
lukustusasendisse.

Vastusurvekaitse
Vastusurvekaitse on sissemurdmis-
vastane takistus. See ei lase lukus-
tuselemente tagasi lükata.

Vastusurvekaitse aktiveeritakse alles 
pärast kahe pöörde keeramist.
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2X

Lukust avamine
 f Keerake võtit kaks pööret vabas-
tussuunas.

• Pealukustuskeel liigub täielikult 
pealukukasti.

• Tapid liiguvad täielikult raamio-
sadest välja.

 f Vajutage linki või keerake võti 
kuni piirajani vabastussuunas ja 
avage uks.
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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.

Link
• Link ei liigu ise lähteasendisse 

tagasi.

• Link ja/või lingikeel liiguvad 
raskelt.

Võtme eemaldamine
• Võtit ei saa eemaldada.
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Tapid
Tapid peavad vabastatud asendis 
olema raamiosa sisestusservast nii 
kaugel, et ukse avamisel või sulge-
misel ei tekiks kokkupuudet raamio-
sadega.

Aja jooksul võib juhtuda, et uk-
seleht vajub ära või tappide liiku-
misteekond lüheneb mehaanikao-
sas oleva lõtku tõttu.

Kui selgub, et tapid puudutavad 
ukse avamisel või sulgemisel raa-
miosa sisestusserva, teavitage kohe 
oma lepingupartnerit.

Kui tapid ei liigu luku avamisel täielikult 
raamiosadest välja, on oht, et ust ei saa 
enam avada.
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6 Puhastamine ja  
hooldus

KFV mitme lukustuspunktiga lukud, 
seeriad BS 2100, BS 2800

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
bereitstehen.

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.

https://www.siegenia.com
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