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Ievads

1.

Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

Ievads

1.5

Pirms montāžas darbu sākšanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju. Lai novērstu savainojumu risku vai iespējamos
traucējumus, ievērojiet norādījumus 2. nodaļā „Drošība”.

1.1

Dokumenta juridiskais spēks

Šajā instrukcijā ir aprakstīts darbs ar automātisko
daudzpunktu slēdzeni AS 3600, AS 3600 TA un AS 3600
T4. Instrukcija ir spēkā līdz brīdim, kad tā tiek atsaukta.

1.2

Šī dokumenta mērķa grupa

Šis dokuments ir paredzēts gala lietotājam. Lai garantētu
automātiskās daudzpunktu slēdzenes AS 3600, AS 3600
TA un AS 3600 T4 drošu lietošanu un novērstu nepareizas
darbības vai bojājumu risku, pilnībā izlasiet šo lietošanas
instrukciju; īpaši ievērojiet norādījumus nodaļā „Drošība”.

1.3

Atbilstoša izmantošana

1.3.1

Uzstādīšanas vieta

• Daudzpunktu slēdzene ir piemērota uzstādīšanai
pastāvīgās ēkās, durvīs ar vienu vērtni vai divām vērtnēm.
• Daudzpunktu slēdzeni drīkst uzstādīt tikai tehniski pareizi
montētās durvīs.
• Durvju konstrukcijai jābūt piemērotai daudzpunktu
slēdzenes izmantošanai.
1.3.2

Slēdzene un apdare

• Daudzpunktu slēdzeni nav atļauts remontēt. Bojājuma
gadījumā daudzpunktu slēdzenes remontu drīkst veikt
uzņēmums KFV vai uzņēmuma KFV pilnvarots klientu
apkalpošanas serviss.
• Drīkst izmantot tikai KFV kārbas daļas ar Q veida
regulēšanu.
• Bloķēšanas elementiem brīvi jāievirzās kārbas daļu atverēs.

1.4

Neatbilstoša izmantošana

• Nedrīkst izmantot avārijas izeju durvīs!
• Daudzpunktu slēdzene ir konstruēta tā, lai
kompensētu formas izmaiņas vai blīvējuma izmaiņas,
kas rodas temperatūras izmaiņu vai ēkas konstrukcijas
izmaiņu dēļ.
• Daudzpunktu slēdzeni nedrīkst izmantot durvīs mitrās
telpās vai telpās, kurās gaisā var būt agresīvas un
koroziju veicinošas vielas.
• Atvēršanas zonā, aizslēgšanas sistēmā un pretplāksnēs
nedrīkst ievietot svešķermeņus vai materiālus, kas varētu
ierobežot slēdzenes izmantošanu vai neatļauj izmantot to
pareizi.
• Ir aizliegts iejaukties un/vai veikt izmaiņas daudzpunktu
slēdzenē.
• Bloķēšanas elementus nedrīkst izmantot neatbilstošā
veidā, lai turētu durvis atvērtas.
• Kustīgās vai regulējamās bloķējošās daļas (piemēram,
bultu, mēlīti) nedrīkst nokrāsot.

4

Norādījumi par kopšanu un apkopi

• Reizi gadā ir jāveic darbības pārbaude, noskaidrojot, vai
visas kustīgās daļas darbojas pareizi.
• Papildkorpusu bultas mēlītes reizi gadā ir jāieeļļo. Šim
nolūkam izmantojiet tikai uz eļļas bāzes veidotu PTFESpray H1 aerosolu. Neizmantojiet smērvielas, kas satur
šķīdinātājus vai veido sveķus. Visi pārējie daudzpunktu
slēdzenes komponenti ir eļļoti ilgam laikam, un tāpēc tiem
nekāda apkope nav jāveic.
• Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai
tādus līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, jo pretējā gadījumā
var tikt sabojāta konstrukcijas elementu virsma.

1.6

Transportēšana

• Ja iespējams, transportējiet daudzpunktu slēdzeni vertikālā
pozīcijā – gan nesamontētā, gan durvju vērtnē uzstādītā
stāvoklī.
• Transportējot iepriekš samontētas durvis, transportēšanas
laikā izmantojiet komplektācijā ietvertos transportēšanas
stiprinājumus. Tādējādi bultas mēlītes un slēgšanas āķi
neizregulēsies.
• Durvju vērtni ar drošības ķīļiem nostipriniet pie kārbas.
• Arī neizpakotā veidā nemetiet daudzpunktu slēdzeni uz
grīdas ar triecienu, jo tādējādi daudzpunktu slēdzene var
tikt sabojāta.
• Transportēšanas laikā nenesiet durvis, turot aiz roktura vai
citām furnitūras detaļām.
• Atvēršana/aizvēršana/aizslēgšana: durvīm jābūt viegli
atveramām un aizveramām. Arī izvirzīta mēlīte un/vai
bulta nedrīkst kavēt durvju atvēršanu vai aizvēršanu.

1.7

Izmēru norādes

Visi izmēri ir norādīti milimetros (mm).

1.8

Izmantotie attēlojumi

1.8.1

Norādījumi un bīstamības norādījumu simboli
Šis simbols norāda uz īpašām pazīmēm un
apstākļiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

1.9

Citi attēlojumu veidi

Šīs rakstzīmes montāžas instrukcijā ir izmantotas ar šādu
nozīmi:
• aiz šīs zīmes esošais teksts ir uzskaitījums;
►► aiz šīs zīmes esošais teksts ir norādījumi par veicamajām
darbībām, kas ir jāveic norādītajā secībā;
„ ” teksts pēdiņās ir atsauces uz citām nodaļām vai sadaļām.
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1.10

Ievads

Bojājumu iemesli

Ja durvīs ir uzstādīta slēdzene, neurbiet cauri
durvīm.

Ievietojot roktura asi, nedariet to ar spēku.

Ja uz slēdzenes ir pamanāmas ielaušanās pēdas,
slēdzene ir jānomaina.

Nepieciešamības gadījumā aizvēršanas elementu
eļļošanai izmantojiet izsmidzināmo smērvielu.

Nenoklājiet slēdzenes elementus ar krāsu.

Noslogojiet rokturi tikai paredzētajā darbības
virzienā. Maks. spēks 150 N. Slēdzenes
aizslēgšanai/atslēgšanai drīkst izmantot tikai attiecīgo
atslēgu.

Rokturi un atslēgu nedrīkst lietot vienlaicīgi.

Nepielietojiet spēku, atverot aizslēgtas divviru
durvis.

Bloķēšanas elementus nedrīkst izmantot, lai turētu
durvis atvērtas.
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Drošība

2.
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Drošība

Pirms lietošanas darbību sākšanas uzmanīgi izlasiet tālāk
redzamos drošības norādījumus. Tie paredzēti jūsu drošībai
un palīdz novērst apdraudējumus, savainojumus un materiālu
bojājumus.

2.1

Nepareizas darbības

Ja dienas funkcija ir aktivizēta nepilnīgi, ir risks palikt aiz
aizslēgtām durvīm.
• Ja durvis aizveras un dienas mēlītei nav aktivizēta dienas
funkcija, galvenās slēdzenes mēlīte nofiksējas un tur
durvis aizslēgtas.
• Ja durvis aizveras un nav aktivizēta galvenās slēdzenes
aizbīdņa dienas funkcija, tiek aktivizēta automātiskā
bloķēšana. Bultas mēlītes un slēgšanas āķi virzās
bloķēšanas virzienā.
Abos gadījumos durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu!
Vienmēr jābūt aktivizētām ABĀM funkcijām.
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3.

Pārskats

3.1

Terminu definīcijas

3.1.1

Daudzpunktu slēdzene un durvju vērtne

1
2

3
4

5

Pārskats

1

Durvju vērtne

2

Priekšplāksne

3

Bultas mēlīte

4

Slēgšanas āķis

5

Grozāmais aizslēgs

6

Durvju atvēruma fiksatora
bulta

7

Rokturis

8

Galvenās slēdzenes mēlīte

9

Galvenās slēdzenes bulta

10

Atslēga

11

Profilcilindrs

6

7

8

9

10
11
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Pārskats
3.1.2

Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner
Kārbas daļas un durvju kārba

Aizvēršanas līste

Pretplāksne

1

2

3

4

1

Durvju kārba

2

Aizvēršanas līste

3

Pretplāksne

4

5
6
7
8

5

Plastmasas ieliktnis
bultas mēlītei un slēgšanas
āķim
Fiksēšanas stienis durvju
atvēruma fiksatoram
(T4/T3)
AT elements
Dienas mēlīte TA dienas
funkcijai
Plastmasas ieliktnis galvenās
slēdzenes bultai

6

vai

7

8

4
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3.2

Pārskats

Piegādes komplektācijas variantu īpašības

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 ir pieejama tālāk norādītajos variantos.

AS 3600

AS 3600 T3
durvju
atvēruma
fiksators

AS 3600 T4
durvju
atvēruma
fiksators

3.2.1

AS 3600

Aizveroties durvīm, AS 3600 automātiskā daudzpunktu
slēdzene automātiski bloķē durvis. Šajā procesā abi
papildkorpusu bloķēšanas elementi (slēgšanas āķi un bultas
mēlītes) virzās bloķēšanas pozīcijas virzienā.
3.2.2

AS 3600 T3
durvju atvēruma fiksators

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 T3 ir aprīkota
ar durvju atvēruma fiksatoru T3.
• Durvju atvēruma fiksators T3 ierobežo durvju atvēruma
platumu.
• Durvju atvēruma fiksatoru T3 var nobloķēt un atbloķēt no
iekšpuses ar grozāmo aizslēgu.
3.2.3

AS 3600 T4
durvju atvēruma fiksators

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 T4 ir aprīkota
ar durvju atvēruma fiksatoru T4.
• Durvju atvēruma fiksators T4 ierobežo durvju atvēruma
platumu.
• Durvju atvēruma fiksatoru T4 var nobloķēt un atbloķēt no
iekšpuses ar grozāmo aizslēgu.
• Durvju atvēruma fiksatoru T4 var atbloķēt no iekšpuses
un ārpuses ar atslēgu.
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Pārskats

AS 3600 TA
dienas funkcija

Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner
AS 3600 TA/T3
dienas
funkcija/durvju
atvēruma
fiksators

AS 3600
atvēršanas
motors
A-Öffner

3.2.4

AS 3600 TA
dienas funkcija

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 TA ir
aprīkota ar dienas funkciju. Dienas funkcija ļauj atvērt
durvis bez atslēgas.
• Ja dienas funkcija ir aktivizēta, papildkorpusu
bloķēšanas elementi (bultas mēlītes un slēgšanas āķi) ir
fiksēti atslēgtā pozīcijā.
• Durvis notur tikai galvenās slēdzenes mēlīte pie dienas
mēlītes. Ja ir aktivizēta dienas funkcija, dienas mēlīte var
atbīdīties. Tādējādi, uzspiežot uz durvīm to atvēršanās
virzienā, galvenās slēdzenes mēlīte atbrīvojas.

3.2.5

AS 3600 TA/T3
dienas funkcija/durvju atvēruma fiksators

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 TA/T3
apvieno dienas funkciju TA un durvju atvēruma fiksatoru T3.
3.2.6

AS 3600
Atvēršanas motors A-Öffner

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 ar atvēršanas
motoru A-Öffner ir aprīkota ar elektromehāniskās
atslēgšanas funkciju.
Atverot durvis ar elektromehānisko sistēmu, tā atvelk
papildkorpusu slēgšanas āķus un bultas mēlītes, kā arī
galvenās slēdzenes mēlīti. Šajā atvēršanas procesā bulta
galvenajā slēdzenē netiek atkal bloķēta.
Ja galvenās slēdzenes bulta ir izbīdīta,
elektromehāniskā atvēršana nav iespējama.
Ir iespējams pieslēgt sarunu iekārtu vai piekļuves kontroles
sistēmu.
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4.

Darbības

Darbības

Tālāk ir aprakstītas darbības ar automātisko daudzpunktu slēdzeni AS 3600. Pamatfunkciju apraksts ir vienāds visiem
variantiem: AS 3600, AS 3600 TA un AS 3600 T4, kā arī papildaprīkojuma kombinācijām ar T3 un atvēršanas motoru
A-Öffner.
Ja darbības laikā rodas darbības traucējumi, sazinieties ar savu līguma partneri un lūdziet pārbaudīt vai
saremontēt daudzpunktu slēdzeni.

4.1

1
2

AS 3600 pamatfunkcijas
Automātiskā bloķēšana
►► Aizveriet durvis.
• Kad bultas mēlīšu [2] aktivizatori [1] saskaras ar kārbas
daļu, tie tiek iespiesti uz iekšu.
Bultas mēlītes un slēgšanas āķi [3] automātiski virzās
bloķēšanas pozīcijā.
• Galvenās slēdzenes mēlīte nofiksējas kārbas daļā.

3

Atvēršana
►► Nospiediet rokturi [1] vai pagrieziet atslēgu [2]
atbloķēšanas virzienā.
• Nospiežot rokturi vai pagriežot atslēgu atbloķēšanas
pozīcijā, bultas mēlītes, slēgšanas āķi un galvenās
slēdzenes mēlīte [3] iebīdās.

1

2

3

►► Atlaidiet rokturi vai pagrieziet atslēgu pozīcijā, kad to
var izvilkt.
• Bultas mēlītes atvirzās atbrīvošanas pozīcijā.
• Slēgšanas āķi paliek atbloķētā pozīcijā.
• Galvenās slēdzenes mēlīte izbīdās.

Bērnu drošības sistēmas aktivizēšana
►► Pagrieziet atslēgu par vienu pilnu apgriezienu
bloķēšanas virzienā.
• Galvenās slēdzenes bulta izvirzās.
• Kad galvenās slēdzenes bulta atrodas bloķēšanas
pozīcijā, rokturis nav nospiežams. Bez atslēgas durvis
nav iespējams atvērt.

►► Pagrieziet atslēgu par vienu pilnu apgriezienu
atbloķēšanas virzienā.
• Galvenās slēdzenes bulta ievirzās.
• Kad galvenās slēdzenes bulta atrodas atbloķētā
pozīcijā, rokturis ir atbrīvots.
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Darbības

4.2
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AS 3600 TA dienas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

Dienas funkcija ļauj no ārpuses atvērt durvis bez atslēgas. Ja dienas funkcija ir aktivizēta, papildkorpusu bloķēšanas
elementi (bultas mēlītes un slēgšanas āķi) nav izvirzīti. Durvis notur tikai galvenās slēdzenes mēlīte pie dienas mēlītes.
Ja ir aktīva dienas funkcija, tad, uzspiežot uz durvīm to atvēršanās virzienā, dienas mēlīte atlokās un atbrīvo galvenās
slēdzenes mēlīti.
Lai aktivizētu/deaktivizētu dienas funkciju, ir jāveic divi tālāk aprakstītie iestatījumi.
• Durvju vērtnē pie galvenās slēdzenes bultas:
galvenās slēdzenes bultas priekšpusē atrodas bīdāms slēdzis, ar kuru var aktivizēt vai deaktivizēt dienas funkciju. Ja dienas
funkcija ir aktivizēta, bultas mēlītes tiek bloķētas neizvirzītā pozīcijā.
Pie galvenās slēdzenes bultas ir divi atslēgas simboli:
• bīdāmais slēdzis augšā = dienas funkcija ir
deaktivizēta
• bīdāmais slēdzis lejā = dienas funkcija ir aktivizēta

• Durvju kārbā pie dienas mēlītes:
arī pie dienas mēlītes atrodas bīdāms slēdzis, un ar to var bloķēt vai atbrīvot dienas mēlīti.
• bīdāmais slēdzis iekšpusē = dienas funkcija ir
deaktivizēta
• bīdāmais slēdzis ārpusē = dienas funkcija ir aktivizēta

IEVĒROJIET!
Ja dienas funkcija ir aktivizēta nepilnīgi, ir risks palikt aiz aizslēgtām durvīm.
• Ja durvis aizveras un pie dienas mēlītes nav aktivizēta dienas funkcija, galvenā slēdzenes mēlīte nofiksējas un tur
durvis aizslēgtas.
• Ja durvis aizveras un pie galvenās slēdzenes bultas nav aktivizēta dienas funkcija, bultas mēlītes un slēgšanas āķi
virzās bloķēšanas pozīcijas virzienā.
Abos gadījumos durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu!
Vienmēr jābūt aktivizētām abām funkcijām.

IEVĒROJIET!
Ja ir aktīva dienas funkcija, nekādā gadījumā nepārslēdziet galvenās slēdzenes bultu bloķētā pozīcijā.
• Ja ir aktīva dienas funkcija un galvenās slēdzenes bulta tiek pārslēgta bloķētā pozīcijā, dienas funkcija tiek
deaktivizēta neatbilstošā veidā. Tādējādi slēdzenes detaļas priekšlaicīgi nodilst.
Vispirms deaktivizējiet dienas atbloķēšanas funkciju, un tikai tad galvenās slēdzenes bultu drīkst aizslēgt bloķētā pozīcijā.
Tālāk ir aprakstīta dienas bloķēšanas deaktivizēšanas pareizā darbību secība.
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Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

Darbības

Dienas funkcijas aktivizēšana
►► Atveriet durvis.
►► Nospiediet un turiet nospiestu rokturi vai pagrieziet
atslēgu atbloķēšanas pozīcijā un turiet to šajā pozīcijā.
• Bultas mēlītes un galvenās slēdzenes mēlīte tiek
ievilktas.

►► Pārbīdiet galvenās slēdzenes bultas bīdāmo slēdzi uz
leju.

►► Atlaidiet rokturi vai pagrieziet atslēgu pozīcijā, kad to
var izvilkt.

• Bultas mēlītes paliek ievilktas, un tādējādi, aizverot
durvis, automātiskā bloķēšana netiek aktivizēta.
• Galvenās slēdzenes mēlīte atkal izbīdās.

Dienas mēlītes atbloķēšana pie kārbas
• Pārbīdiet bīdāmo slēdzi [1] no iekšpuses uz ārpusi.

1

Dienas funkcija ir aktivizēta.
• Bultas mēlītes ir ievilktas. Aizverot durvis, automātiskā bloķēšana neaktivizējas.
• Dienas mēlīte ir atbloķēta. Uzspiežot uz durvīm to atvēršanās virzienā, dienas mēlīte atlokās un atbrīvo galvenās
slēdzenes mēlīti.
• Durvis var atvērt bez atslēgas.
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Darbības

Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner
Dienas funkcijas deaktivizēšana
►► Atveriet durvis.
►► Nospiediet un turiet nospiestu rokturi vai pagrieziet
atslēgu atbloķēšanas pozīcijā un turiet to šajā pozīcijā.

►► Pārbīdiet galvenās slēdzenes bultas bīdāmo slēdzi uz
augšu.

►► Atlaidiet rokturi vai pagrieziet atslēgu pozīcijā, kad to
var izvilkt.

• Bultas mēlītes atvirzās atbrīvošanas pozīcijā.
• Galvenās slēdzenes mēlīte izbīdās.

Dienas mēlītes bloķēšana pie kārbas
• Pārbīdiet bīdāmo slēdzi [1] no ārpuses uz iekšpusi.

Dienas funkcija ir deaktivizēta:
• Bultas mēlītes atrodas atbrīvošanas pozīcijā. Aizverot durvis, nostrādā automātiskā bloķēšana.
• Dienas mēlīte ir bloķēta. Uzspiežot uz durvīm to atvēršanās virzienā, dienas mēlīte notur
galvenās slēdzenes mēlīti.
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Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

4.3

Darbības

AS 3600 T4 durvju atvēruma fiksatora aktivizēšana/deaktivizēšana

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 T4 ir aprīkota ar durvju atvēruma fiksatoru.
Durvju atvēruma fiksators T4 ierobežo durvju atvēruma
platumu. Durvju atvēruma fiksatoru T4 var nobloķēt un
atbloķēt no iekšpuses ar grozāmo aizslēgu; ar profilcilindru
to var atbloķēt, izmantojot atslēgu.
Durvju atvēruma fiksatora T4 bloķēšana
►► Aizveriet durvis.
►► Pagrieziet grozāmo aizslēgu par 90° bloķēšanas
virzienā.
Bulta izvirzās bloķēšanas pozīcijā un nostiprinās
fiksēšanas stienī.
Ja durvis tiek atvērtas, fiksēšanas stienis ierobežo durvju
atvērumu.
Durvju atvēruma fiksatora T4 atbloķēšana
►► Aizveriet durvis.
►► Pagrieziet grozāmo aizslēgu par 90° atbloķēšanas
virzienā.
Bulta virzās atbloķēšanas pozīcijā un atbrīvo fiksēšanas
stieni.
Tagad durvis var atvērt pilnībā.
Durvju atvēruma fiksatora T4 atbloķēšana, izmantojot
atslēgu.
Lai atbloķētu durvju atvēruma ierobežotāju T4, izmantojot
profilcilindru, galvenās slēdzenes bultai jābūt izvirzītai
bloķēšanas pozīcijā.
Ja galvenās slēdzenes bulta atrodas atbloķētā pozīcijā,
atslēga par vienu pilnu apgriezienu jāpagriež bloķēšanas
pozīcijas virzienā.
• Durvju atvēruma ierobežotāja T4 bulta pārslēdzas
atbloķētā pozīcijā; pēc tam par pilnu apgriezienu
pagrieziet atslēgu atbloķēšanas pozīcijas virzienā.
Tagad durvis atkal var atvērt pilnībā.
Ja galvenās slēdzenes bulta atrodas bloķētā pozīcijā,
atslēga par vienu pilnu apgriezienu jāpagriež
atbloķēšanas pozīcijas virzienā un tad par vienu pilnu
apgriezienu jāpagriež bloķēšanas pozīcijas virzienā.
• Durvju atvēruma ierobežotāja T4 bulta pārslēdzas
atbloķētā pozīcijā; pēc tam par pilnu apgriezienu
pagrieziet atslēgu atbloķēšanas pozīcijas virzienā.
Durvis var atvērt pilnībā.
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Darbības

4.4

Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

AS 3600 T3 durvju atvēruma fiksatora aktivizēšana/deaktivizēšana

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 T3 ir aprīkota ar durvju atvēruma fiksatoru.
Durvju atvēruma fiksators T3 ierobežo durvju atvēruma
platumu. Durvju atvēruma fiksatoru T3 var nobloķēt un
atbloķēt tikai no iekšpuses ar grozāmo aizslēgu.
Durvju atvēruma fiksatora T3 bloķēšana
►► Aizveriet durvis.
►► Pagrieziet grozāmo aizslēgu par 90° bloķēšanas
virzienā.
Bulta izvirzās bloķēšanas pozīcijā un nostiprinās
fiksēšanas stienī.
Ja durvis tiek atvērtas, fiksēšanas stienis ierobežo durvju
atvērumu.
Durvju atvēruma fiksatora T3 atbloķēšana
►► Aizveriet durvis.
►► Pagrieziet grozāmo aizslēgu par 90° atbloķēšanas
virzienā.
Bulta virzās atbloķēšanas pozīcijā un atbrīvo fiksēšanas
stieni.
Durvis atkal var atvērt pilnībā.
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Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

4.5

Darbības

AS 3600 Atvēršanas motora A-Öffner lietošana

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 ar atvēršanas motora A-Öffner atbloķēšanu veic elektromehāniski.

4.5.1

Atvēršanas motora A-Öffner

Automātiskā daudzpunktu slēdzene AS 3600 ir papildus
aprīkota ar atvēršanas motora A-Öffner motoru, kas
elektromehāniski bloķē daudzpunktu slēdzeni.
• automātiska mehāniska bloķēšana
• elektromehāniska atbloķēšana
Atverot durvis ar elektromehānisko sistēmu, tā atvelk
papildkorpusu slēgšanas āķus un bultas mēlītes, kā arī
galvenās slēdzenes mēlīti. Šajā atvēršanas procesā bulta
galvenajā slēdzenē netiek atkal bloķēta.
Ja galvenās slēdzenes bulta ir izbīdīta,
elektromehāniskā atvēršana nav iespējama.
Ir iespējams pieslēgt sarunu iekārtu vai piekļuves kontroles
sistēmu.
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Tīrīšana un kopšana
Lietošanas instrukcija: AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/AS 3600 T3/ AS 3600 ar atvēršanas motoru A-Öffner

5.

Tīrīšana un kopšana

KFV daudzpunktu slēdzenēm, sērijām AS 3xxx

Tīrīšana
• Tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu.
• Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas
līdzekļus vai līdzekļus, kas satur šķīdinātājus.

Darbības pārbaude un kopšana
Reizi gadā pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas
darbojas pareizi.
Ja konstatējat darbības traucējumus
vai bojājumus, sazinieties ar savu
līguma partneri.
Remontu drīkst veikt tikai specializēts
uzņēmums, kas saņēmis sertifikātu
darbam ar KFV izstrādājumiem.
Reizi gadā ieeļļojiet bultas mēlītes.
• Izmantojiet tikai uz eļļas bāzes
veidotu PTFE-Spray H1 aerosolu.
• Neizmantojiet smērvielas, kas
satur šķīdinātājus vai veido
sveķus.
Visi pārējie daudzpunktu slēdzenes
komponenti ir eļļoti ilgam laikam,
un tāpēc tiem nekāda apkope nav
jāveic.
Ja tomēr ir nepieciešams eļļot
citus bloķēšanas elementus,
nepieciešamības gadījumā arī to
eļļošanai izmantojiet uz eļļas bāzes
veidotu PTFE-Spray H1 aerosolu.
Plašāku informāciju par garantiju
skatiet mūsu vispārējos tirdzniecības
noteikumos, kurus varat lejupielādēt
vietnē:
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

Türkei Telefon: +90 216 5934151

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

Weißrussland Telefon: +375 17 3143988
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