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Įžanga

1.

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

Įžanga

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš pradėdami
vykdyti montavimo darbus. Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“
pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus žmonėms ir
sutrikimų.

1.1

Taikymas

Šioje instrukcijoje aprašytas automatinio daugiafunkcio
užrakto AS 3600, AS 3600 TA ir
AS 3600 T4 valdymas. Instrukcija galioja, kol ji nėra
atšaukiama.

1.2

Šios dokumentacijos tikslinė grupė

Ši dokumentacija yra skirta galutiniam naudotojui. Norėdami
užtikrinti saugų automatinio daugiafunkcio užrakto AS
3600, AS 3600 TA ir AS 3600 T4 naudojimą bei išvengti
netinkamo veikimo arba sutrikimų, perskaitykite visą šią
naudojimo instrukciją. Ypač atkreipkite dėmesį į skyriuje
„Sauga“ pateiktus nurodymus.

1.3

Naudojimo paskirtis

1.3.1

Montavimo vieta

• Daugiafunkcis užraktas yra skirtas montuoti į vienvėres ir
dvivėres pastatų duris.
• Daugiafunkcius užraktus leidžiama montuoti tik į
sumontuotas nepriekaištingos techninės būklės duris.
• Durų konstrukcija turi būti tinkama naudoti su
daugiafunkciu užraktu.
1.3.2

Užraktas ir apkaustai

• Remontuoti daugiafunkcio užrakto neleidžiama. Sugedusį
daugiafunkcį užraktą turi sutaisyti KFV arba KFV įgaliotos
klientų aptarnavimo tarnybos specialistas.
• Leidžiama naudoti tik KFV rėmų dalis su skersinio
reguliavimo elementais.
• Rakinimo elementai visada turi būti laisvai įvedami į rėmo
dalių išėmas.

1.4

Paskirties neatitinkantis naudojimas

• Nenaudoti evakuacinėms durims!
• Daugiafunkcio užrakto konstrukcija nėra atspari
deformacijoms ir gali tapti nesandari dėl temperatūros
svyravimų arba konstruktyvo pokyčių.
• Daugiafunkcinio užrakto neleidžiama naudoti drėgnų
patalpų duryse arba patalpų, kurių ore yra agresyvių
koroziją skatinančių medžiagų, duryse.
• Į atidarymo sritį, užrakto sistemą arba užrakto plokšteles
neleidžiama dėti jokių pašalinių daiktų, kurie turėtų
neigiamos įtakos naudojimui arba trukdytų užraktą
naudoti pagal paskirtį.
• Prie daugiafunkcio užrakto neleidžiama atlikti jokių
neleistinų veiksmų ir (arba) pakeitimų.
• Rakinimo elementų neleidžiama naudoti durims prilaikyti
atidarytoje padėtyje.
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• Judančių arba reguliuojamų užrakto dalių (pvz., skląsčio,
liežuvėlio) neleidžiama lakuoti.

1.5

Įprastinės ir techninės priežiūros
nurodymai

• Vieną kartą per metus būtina atlikti veikimo patikrą, kurios
metu reikia patikrinti, ar visos judančios dalys veikia
nepriekaištingai.
• Vieną kartą per metus būtina sutepti papildomose dėžutėse
esančius liežuvėlio kaiščius. Naudokite tik PTFE aerozolį
H1, pagamintą alyvos pagrindu. Nenaudokite tepalų,
kurių sudėtyje yra tirpiklių arba dervų. Kiti daugiafunkcio
užrakto komponentai yra sutepti ilgam laikui, todėl jiems
nereikia atlikti techninės priežiūros darbų.
• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių
sudėtyje yra tirpiklių, nes antraip gali būti pažeidžiamas
dalių paviršius.

1.6

Transportavimas

• Jei įmanoma, transportuokite daugiafunkcį užraktą
vertikalioje padėtyje – nesumontuotą arba sumontuotą
durų sąvaroje.
• Norėdami transportuoti duris su sumontuotu užraktu,
įstatykite rinkinyje pridedamas transportavimo apsaugas.
Jos apsaugo nuo liežuvėlio kaiščių ir kablių išvedimo.
• Papildomai užfiksuokite durų sąvarą rėme naudodami
atramas.
• Nedėkite nesupakuoto daugiafunkcio užrakto staigiai, nes
antraip galite pažeisti daugiafunkcį užraktą.
• Transportuodami nelaikykite durų paėmę už rankenos
arba apkaustų.
• Atidarymas / uždarymas / užrakinimas:
atidarant
ir
uždarant durys turi būti paslankios. Išsikišęs liežuvėlis ir
(arba) rankena neturi trukdyti atidaryti arba uždaryti duris.

1.7

Matmenys

Visi matmenys nurodyti mm.

1.8

Vaizdinė informacija

1.8.1

Nurodymai ir nurodomieji ženklai
Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo
žymimi nurodymai, į kuriuos reikia atkreipti
ypatingą dėmesį.

1.9

Kita vaizdinė informacija

Šioje montavimo instrukcijoje naudojami toliau pateikti
simboliai turi tokias reikšmes:
• po šios žymos pateikiamas tekstas vardijimo atskirais
punktais forma.
►► po šios žymos pateikiamas tekstas yra veiksmų, kuriuos
reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcijos.
„ “ tekstu kabutėse pateikiamos nuorodos į kitus skyrius arba
skirsnius.
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1.10

Įžanga

Sutrikimų priežastys

Negręžkite durų, jei jose yra sumontuota spyna.

Nekiškite rankenos kaiščio naudodami jėgą.

Pastebėjus jėgos panaudojimo požymių spyną būtina
pakeisti.

Prireikus sutepkite užrakto elementus aerozoliniu
tepalu.

Nelakuokite užrakto elementų.

Apkraukite rankeną tik valdymo kryptimi. Maks. jėga
150 N. Spyną leidžiama rakinti tik tinkamu raktu.

Vienu metu neleidžiama judinti rankenos ir rakto.

Nestumkite užrakintų dvivėrių durų panaudodami
jėgą.

Rakinimo elementų neleidžiama naudoti durims
laikyti atidarytoje padėtyje.
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Sauga

2.

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

Sauga

Prieš atlikdami valdymo veiksmus atidžiai perskaitykite
toliau pateiktus saugos nurodymus. Jie padės užtikrinti Jūsų
saugumą ir išvengti pavojų, sužalojimų bei materialinės
žalos.

2.1

Netinkamas naudojimas

Nevisiškai aktyvinus dieninę funkciją kyla pavojus užblokuoti.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė liežuvėlio funkcija nėra
aktyvinta, pagrindinis spynos liežuvėlis užsifiksuoja ir
laiko duris užrakintas.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė pagrindinio spynos
skląsčio funkcija nėra aktyvinta, įsijungia automatinis
užrakinimo įtaisas. Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai išvedami į
užrakinimo padėtį.
Abiem atvejais duris galima atidaryti tik raktu iš lauko pusės!
Visada turi būti aktyvintos ABI funkcijos.
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3.

Apžvalga

3.1

Sąvokų apibrėžtys

3.1.1

Daugiafunkcis užraktas ir durų sąvara

1
2

3
4

5

Apžvalga

1

Durų sąvara

2

Priekinė juosta

3

Liežuvėlio kaištis

4

Kablys

5

Apvali rankenėlė

6

Durų atidarymo
blokatoriaus skląstis

7

Rankena

8

Pagrindinis spynos liežuvėlis

9

Pagrindinis spynos kaištis

10

Raktas

11

Profilinis cilindras

6

7

8

9

10
11
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Apžvalga
3.1.2

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu
Rėmo dalys ir rėmas

Užrakto juosta

Užrakto plokštelės

1

2

3

4

1

Durų rėmas

2

Užrakto juosta

3

Užrakto plokštelės

4

5
6
7
5

8

Plastikinis įdėklas
liežuvėlio kaiščiams ir
kabliams
Blokuojamoji apkaba durų
atidarymo blokatoriui
(T4/T3)
AT elementas
Dieninis liežuvėlis TA
dieninei funkcijai
Plastikinis įdėklas
pagrindiniam spynos
skląsčiui

6

arba

7

8

4
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3.2

Apžvalga

Tiekiamų variantų savybės

Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 tiekiamas tokių variantų:

AS 3600

AS 3600 T3
durų atidarymo
blokatorius

AS 3600 T4
durų atidarymo
blokatorius

3.2.1

AS 3600

AS 3600 automatinis daugiafunkcis užraktas užrakina
uždaromas duris. Abu papildomų dėžučių užrakinimo
elementai (kabliai ir liežuvėlio kaiščiai) nustatomi į
užrakinimo padėtį.
3.2.2

AS 3600 T3
durų atidarymo blokatorius

AS 3600 T3 automatinis daugiafunkcis užraktas turi durų
atidarymo blokatorių T3.
• Durų atidarymo blokatorius T3 riboja durų atidarymo
tarpą.
• Durų atidarymo blokatorių T3 galima užrakinti ir atrakinti
iš vidinės pusės apvalia rankenėle.
3.2.3

AS 3600 T4
durų atidarymo blokatorius

AS 3600 T4 automatinis daugiafunkcis užraktas turi durų
atidarymo blokatorių T4.
• Durų atidarymo blokatorius T4 riboja durų atidarymo
tarpą.
• Durų atidarymo blokatorių T4 galima užrakinti ir atrakinti
iš vidinės pusės apvalia rankenėle.
• Durų atidarymo blokatorių T4 galima atrakinti iš vidinės
ir lauko pusės raktu.
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AS 3600 TA
dieninė funkcija

AS 3600 TA/T3
dieninė
funkcija / durų
atidarymo
blokatorius

3.2.4

AS 3600
Elektromechaninis

satidarymo
mechanizmas

AS 3600 TA
dieninė funkcija

Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 TA turi
dieninę funkciją. Naudojant dieninę funkciją duris galima
atidaryti be rakto.
• Kai dieninė funkcija yra aktyvinta, papildomų dėžučių
užrakinimo elementai (liežuvėlio kaiščiai ir atlenkiami
kabliukai) yra užfiksuoti atrakinimo padėtyje.
• Duris už dieninio liežuvėlio laiko tik pagrindinis spynos
liežuvėlis. Dieninis liežuvėlis gali atsilenkti esant
aktyvintai dieninei funkcijai. Kai durys spaudžiamos
atidarymo kryptimi, atfiksuojamas pagrindinis spynos
liežuvėlis.

3.2.5

AS 3600 TA/T3
dieninė funkcija / durų atidarymo blokatorius

AS 3600 TA/T3 automatinis daugiafunkcis užraktas yra su
dienine funkcija TA ir durų atidarymo blokatoriumi T3.
3.2.6

AS 3600
elektromechaninis atidarymo mechanizmas

Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 turi
elektromagnetinio atrakinimo funkciją.
Vykstant elektromechaniniam atidarymui atitraukiami
papildomų dėžučių kabliai ir liežuvėlio kaiščiai bei
pagrindinis spynos liežuvėlis. Vykstant tokiam atidarymui
pagrindinės spynos skląstis neuždaromas.
Jei pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, durų
atidaryti elektromechaniniu būdu negalima.
Galima prijungti domofoną arba kontrolinę įėjimo sistemą.
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4.

Valdymas

Valdymas

Toliau pateiktas automatinio daugiafunkcio užrakto AS 3600 valdymo aprašymas. Pagrindines funkcijas turi visi variantai:
AS 3600, AS 3600 TA ir AS 3600 T4 bei modifikuojamos kombinacijos su T3 ir automatiniu atidarymo mechanizmu.
Jei naudojant atsiranda veikimo sutrikimų, susisiekite su savo sutarties partneriu ir paveskite jam patikrinti arba
sutaisyti daugiafunkcį užraktą.

4.1

1
2

AS 3600 pagrindinės funkcijos
Automatinis užrakinimas:
►► Uždarykite duris.
• Atsiradus kontaktui su rėmo dalimi liežuvėlio kaiščių [2]
jungikliai [1] spaudžiami į vidų.
Liežuvėlio kaiščiai ir kabliai [3] automatiškai išvedami į
užrakinimo padėtį.
• Pagrindinis spynos liežuvėlis užsifiksuoja rėmo dalyje.

3

Atidarymas:
►► Paspauskite rankeną [1] arba pasukite raktą [2]
atrakinimo kryptimi.
• Spaudžiant rankeną arba sukant raktą į atrakinimo
padėtį įvedami liežuvėlio kaiščiai, kabliai ir pagrindinis
spynos liežuvėlis [3].

1

2

3

►► Paleiskite rankeną arba pasukite raktą į padėtį, kurioje
jį galima ištraukti.
• Liežuvėlio kaiščiai nustatomi į įjungimo padėtį.
• Kabliai lieka atrakinimo padėtyje.
• Išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Apsauginės funkcijos nuo vaikų aktyvinimas:
►► Pasukite raktą vieną apsisukimą užrakinimo kryptimi.
• Išvedamas pagrindinis spynos skląstis.
• Rankena yra užblokuota pagrindinio spynos skląsčio
užrakinimo padėtyje. Durų negalima atidaryti neturint
rakto.

►► Pasukite raktą vieną apsisukimą atrakinimo kryptimi.
• Įvedamas pagrindinis spynos skląstis.

• Jei nustatyta pagrindinio spynos skląsčio atrakinimo
padėtis, rankena yra atblokuota.
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4.2

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

AS 3600 TA dieninės funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas

Naudojant dieninę funkciją duris galima atidaryti be rakto iš lauko pusės. Kai dieninė funkcija yra aktyvinta, papildomų
dėžučių užrakinimo elementai (liežuvėlio kaiščiai ir kabliai) yra įvesti. Duris už dieninio liežuvėlio laiko tik pagrindinis
spynos liežuvėlis. Jei dieninė funkcija yra aktyvinta, duris spaudžiant atidarymo kryptimi dieninis liežuvėlis atlenkiamas nuo
durų atidarymo kryptimi ir atfiksuoja pagrindinį spynos liežuvėlį.
Norint aktyvinti / išaktyvinti dieninę funkciją, reikia atlikti du nustatymus:
• Durų varčia prie pagrindinio spynos skląsčio:
priekinėje pagrindinio spynos skląsčio pusėje yra paslanki svirtis, kuria aktyvinamas arba išaktyvinama dieninė funkcija.
Jei dieninė funkcija yra aktyvinta, liežuvėlio kaiščiai blokuojami įvestoje padėtyje.
Pagrindinis spynos skląstis yra paženklintas dviem
simboliais su spynele:
• Paslanki svirtis viršuje = dieninė funkcija išaktyvinta
• Paslanki svirtis apačioje = dieninė funkcija aktyvinta

• Durų rėme, prie dieninio liežuvėlio:
prie dieninio liežuvėlio taip pat yra paslanki svirtis, kuria blokuojamas arba atblokuojamas dieninis liežuvėlis.
• Paslanki svirtis viduje = dieninė funkcija išaktyvinta
• Paslanki svirtis išorėje = dieninė funkcija aktyvinta

PASTABA!
Nevisiškai aktyvinus dieninę funkciją kyla pavojus užblokuoti.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė liežuvėlio funkcija nėra aktyvinta, pagrindinis spynos liežuvėlis užsifiksuoja ir laiko
duris užrakintas.
• Jei durys užsisklendžia ir dieninė liežuvėlio funkcija nėra aktyvinta pagrindiniam spynos skląsčiui, liežuvėlio kaiščiai
ir kabliai išvedami į užrakinimo padėtį.
Abiem atvejais duris galima atidaryti tik raktu iš lauko pusės!
Visada turi būti aktyvintos abi funkcijos.

PASTABA!
Kai dieninė funkcija yra aktyvinta, niekada neuždarykite pagrindinio spynos skląsčio užrakinimo padėtyje.
• Jei pagrindinis spynos skląstis uždaromas užrakinimo padėtyje, kai yra aktyvinta dieninė funkcija, tuomet dieninė
funkcija išaktyvinama neleistinu būdu. Tai gali paskatinti greitesnį dalių susidėvėjimą.
Dieninė atrakinimo funkcija turi būti išaktyvinta prieš uždarant pagrindinį spynos skląstį į užrakinimo padėtį.
Toliau pateiktas veiksmų aprašymas, kaip tinkamai išaktyvinti dieninę atrakinimo funkciją.
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Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

Valdymas

Dieninės funkcijos aktyvinimas
►► Atidarykite duris.
►► Paspauskite ir laikykite rankeną arba pasukite raktą ir
laikykite jį atrakinimo padėtyje.
• Liežuvėlio kaiščiai ir pagrindinis spynos liežuvėlis
įvedami.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
žemyn.

►► Paleiskite rankeną arba pasukite raktą į padėtį,
kurioje jį galima ištraukti.

• Liežuvėlio kaiščiai lieka įvesti ir uždarant duris
neįsijungia automatinis užraktas.
• Vėl išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Dieninio liežuvėlio atrakinimas rėmo pusėje
• Stumkite paslankią svirtį [1] iš vidaus į išorę.

1

Dieninė funkcija aktyvinta:
• Liežuvėlio kaiščiai yra įvesti. Uždarant duris neįsijungia automatinis užraktas.
• Dieninis liežuvėlis yra atrakintas. Duris spaudžiant atidarymo kryptimi dieninis liežuvėlis atlenkiamas atgal ir atfiksuoja
pagrindinį spynos liežuvėlį.
• Duris galima atidaryti be rakto.
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Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu
Dieninės funkcijos išaktyvinimas
►► Atidarykite duris.
►► Paspauskite ir laikykite rankeną arba pasukite raktą ir
laikykite jį atrakinimo padėtyje.

►► Stumkite paslankią pagrindinio spynos skląsčio svirtį
aukštyn.

►► Paleiskite rankeną arba pasukite raktą į padėtį, kurioje
jį galima ištraukti.

• Liežuvėlio kaiščiai nustatomi į įjungimo padėtį.
• Išvedamas pagrindinis spynos liežuvėlis.

Dieninio liežuvėlio užrakinimas rėmo pusėje
• Stumkite paslankią svirtį [1] iš išorės į vidų.

Dieninė funkcija yra išaktyvinta:
• Liežuvėlio kaiščiai yra įjungimo padėtyje. Uždarant duris įsijungia automatinis užraktas.
• Dieninis liežuvėlis yra užrakintas. Kai durys spaudžiamos atidarymo kryptimi, pagrindinį spynos liežuvėlį
laiko dieninis liežuvėlis.
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Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

4.3

Valdymas

AS 3600 T4 durų atidarymo blokatoriaus aktyvinimas / išaktyvinimas

AS 3600 T4 automatinis daugiafunkcis užraktas turi durų atidarymo blokatorių.
Durų atidarymo blokatorius T4 riboja durų atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorių T4 galima užrakinti ir atrakinti iš
vidinės pusės apvalia rankenėle, o per profilinį cilindrą duris
galima atrakinti raktu.
Durų atidarymo blokatoriaus T4 užrakinimas
►► Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į užrakinimo padėtį ir įstatomas
į blokuojamąją apkabą.
Jei durys atidaromos, atidarymo blokatorius riboja durų
atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorius T4 atrakinimas
►► Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu atrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į atrakinimo padėtį ir atfiksuojama
blokuojamoji apkaba.
Duris galima visiškai atidaryti.
Atrakinkite durų atidarymo blokatorių T4 raktu.
Norint atrakinti durų atidarymo blokatorių T4 per profilinį
cilindrą pagrindinis spynos skląstis turi būti vieną kartą
nustatomas į užrakinimo padėtį.
Jei pagrindinis spynos skląstis yra atrakinimo padėtyje,
raktą reikia vieną apsisukimą pasukti į užrakinimo padėtį.
• Kai durų atidarymo blokatoriaus T4 skląstis atšoka
į atrakinimo padėtį, raktą reikia pasukti vieną apsisukimą
į atrakinimo padėtį.
Duris vėl galima visiškai atidaryti.
Jei pagrindinis spynos skląstis yra užrakinimo padėtyje,
raktą reikia vieną apsisukimą pasukti į atrakinimo padėtį,
o po to – vieną apsisukimą į užrakinimo padėtį.
• Kai durų atidarymo blokatoriaus T4 skląstis atšoka
į atrakinimo padėtį, raktą reikia pasukti vieną apsisukimą
į atrakinimo padėtį.
Duris galima visiškai atidaryti.
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4.4

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

AS 3600 T3 durų atidarymo blokatoriaus aktyvinimas / išaktyvinimas

AS 3600 T3 automatinis daugiafunkcis užraktas turi durų atidarymo blokatorių.
Durų atidarymo blokatorius T3 riboja durų atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorių T3 galima užrakinti ir atrakinti tik
iš vidinės pusės apvalia rankenėle.
Durų atidarymo blokatoriaus T3 užrakinimas
►► Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu užrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į užrakinimo padėtį ir įstatomas
į blokuojamąją apkabą.
Jei durys atidaromos, atidarymo blokatorius riboja durų
atidarymo tarpą.
Durų atidarymo blokatorius T3 atrakinimas
►► Uždarykite duris.
►► Pasukite apvalią rankenėlę 90° kampu atrakinimo
kryptimi.
Skląstis nustatomas į atrakinimo padėtį ir atfiksuojama
blokuojamoji apkaba.
Duris vėl galima visiškai atidaryti.
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Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

4.5

Valdymas

AS 3600 elektromechaninio durų atidarymo mechanizmo valdymas

Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu atrakina pagal elektromechaninį
principą.

4.5.1

Elektromechaninis atidarymo mechanizmas:

Automatinis daugiafunkcis užraktas AS 3600 turi ne vien tik
automatinį daugiafunkcį užraktą, tačiau taip pat papildomą
elektromechaninį atidarymo mechanizmo variklį.
• Automatinis mechanizuotas užrakinimas
• Elektromechaninis atrakinimas
Vykstant elektromechaniniam atidarymui atitraukiami
papildomų dėžučių kabliai ir liežuvėlio kaiščiai bei
pagrindinis spynos liežuvėlis. Vykstant tokiam atidarymui
pagrindinės spynos skląstis neuždaromas.
Jei pagrindinis spynos skląstis yra išvestas, durų
atidaryti elektromechaniniu būdu negalima.
Galima prijungti domofoną arba kontrolinę įėjimo sistemą.
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5.

Naudojimo instrukcija AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 su automatiniu atidarymo mechanizmu

Valymas ir priežiūra

AS 3xxx serijų KFV daugiafunkcių užraktų

Valymas
• Valymui naudokite minkštą šluostę.
• Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių,
kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Veikimo patikra ir priežiūra
Patikrinkite vieną kartą per metus, ar visos
judančios dalys veikia nepriekaištingai.
Aptikę veikimo sutrikimų arba
pažeidimų susisiekite su savo sutarties
partneriu.
Remonto darbus leidžiama atlikti tik
remontuoti KFV produktus sertifikuotai
specializuotai įmonei.
Sutepkite liežuvėlio kaiščius vieną
kartą per metus.
• Naudokite tik
PTFE aerozolį H1, pagamintą
alyvos pagrindu.
• Nenaudokite tepalų, kurių
sudėtyje yra tirpiklių arba dervų.
Kiti daugiafunkcio užrakto
komponentai yra sutepti ilgam laikui,
todėl jiems nereikia atlikti techninės
priežiūros darbų.
Jei vis dėl to prireiktų sutepti kitus
užrakto elementus, juos taip pat
tepkite PTFE aerozoliniu tepalu H1,
kuris pagamintas alyvos pagrindu.
Išsamesnės
informacijos
apie
garantiją rasite mūsų bendrosiose
sandorių vykdymo sąlygose, kurias
galite atsisiųsti adresu:
www.siegenia.com
.
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Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Telefon: +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Telefax: +49 2051 278-167

Siemensstraße 10

info@siegenia.com

42551 Velbert

www.siegenia.com

DEUTSCHLAND
SIEGENIA weltweit:

Polen Telefon: +48 77 4477700

Benelux Telefon: +31 85 4861080

Russland Telefon: +7 495 7211762

China Telefon: +86 316 5998198

Schweiz Telefon: +41 33 3461010

Deutschland Telefon: +49 271 39310

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Frankreich Telefon: +33 3 89618131
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Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Ukraine Telefon: +380 44 4637979

Unsere internationalen Anschriften

Italien Telefon: +39 02 9353601

Ungarn Telefon: +36 76 500810

finden Sie unter: www.siegenia.com

Österreich Telefon: +43 6225 8301
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