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Inleiding

1.

Inleiding

• Bewegende c.q. instelbare vergrendelingsdelen (bijv.
nachtschoot/dagschoot) mogen niet worden geverfd.

1.1 Geldigheid
In deze handleiding wordt de montage beschreven van de
meerpuntssluiting AS 3600 en deze is tot wederroeping
geldig.

1.2 Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven.
Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door ervaren vakpersoneel, voor de montage, de ingebruikname en het onderhoud van meerpuntssluitingen, welke daarin bovendien over voldoende ervaring
beschikt, omdat een correcte en veilige montage van deze
sluiting zonder vakkennis niet mogelijk is.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften
1.3.1 Inbouwplaats
• De meerpuntssluiting is geschikt voor inbouw in een- en
tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.
• De meerpuntssluiting mag uitsluitend in technisch perfect
gemonteerde deuren worden ingebouwd.
• Het type deur moet geschikt zijn voor de meerpuntssluiting.
1.3.2 Slot en beslag
• Het gebruik van aanvullende voorzieningen voor het
dichthouden van de deur (met uitzondering van deurdrangers) is niet toegestaan. Wanneer een deurdranger
wordt gemonteerd, mag deze de bediening door kinderen en ouderen en mindervalide personen niet hinderen.
• Een reparatie van de meerpuntssluiting is niet toegestaan.
In geval van beschadiging moet de meerpuntssluiting
door KFV of een door KFV geautoriseerd servicebedrijf
hersteld worden.
• Er dienen uitsluitend KFV-kozijn onderdelen met Q-verstelling te worden toegepast.
• De vergrendelingselementen moeten altijd vrij in de openingen van de kozijndelen vallen.

1.4 On-reglementair gebruik
• Niet voor vluchtdeuren gebruiken!
• De meerpuntssluiting is niet geschikt voor het opnemen
van vormveranderingen of wijzigingen van de afdichting
als gevolg van temperatuurverschillen of veranderingen
in het gebouw.
• In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve,
corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag de meerpuntssluiting niet worden gebruikt.
• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of materialen in
het openingsgebied, het sluitsystem of de sluitplaten worden ingebracht die het juiste gebruik storen of verhinderen.
• Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpuntssluiting worden aangebracht.
• Vergrendelingselementen mogen niet worden misbruikt
voor het openhouden van de deur.
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1.5 Verzorgings- en onderhoudsrichtlijnen
• Een jaarlijkse functionaliteitstest dient te worden doorgevoerd, bij alle bewegende beslagonderdelen dient op
een onberispelijke functie getest te worden.
• De schootpen van de bijzetslotkast moet jaarlijks gesmeerd worden. Gebruik hiervoor uitsluitend de PTFE-Spray
H1 op oliebasis (b.v. E-COLL). Gebruik geen producten
welke oplosmiddelen bevatten of harshoudende smeerstoffen. Alle verdere componenten van de meerpuntssluiting zijn van een duurzaam smeermiddel voorzien en
mede hierdoor onderhoudsvrij.
• Gebruik geen agressieve of reinigingsmiddelen welke
oplosmiddelen bevatten voor de reiniging, omdat anders
het oppervlak van de beslagonderdelen kan worden beschadigd.
• Opdrachtgever en eindgebruiker dienen aangaande de
bediening en onderhoud van de meerpuntssluiting te worden geïnstrueerd.

1.6

Montageomstandigheden en -vereisten

Voor en bij de montage regionale bouwvoorschriften en -wetten en hieronder vermelde richtlijnen en eisen beslist volgen:
• Freesmaten aanhouden
• Kozijndelen volgens opgave positioneren, daarbij horizontale en verticale uitlijning nauwkeurig aanhouden.
• Voor montage van de meerpuntssluiting de maatvastheid
van deur en kozijn controleren. Bij afhangen/of beschadiging van deur en/of kozijn mag de meerpuntssluiting niet
ingebouwd worden.
• Meerpuntssluiting en bijbehorende beslagonderdelen
volgens onze montagehandleiding inbouwen. Voor de
montage het bijgeleverd bevestigingsmateriaal gebruiken.
• Uitsparingen na het frezen spaanvrij maken.
• Bij een ingebouwd slot, de deur niet mechanisch bewerken (bijv. boren, frezen). Hoofdslot in geen geval aan- of
doorboren.
• Bij het maken van de boorgaten de aangegeven posities
en afmetingen aanhouden.
• Bij het vervaardigen van de boorgaten voor de bedieningsgreep/beslag, de aanwijzingen van de beslagfabrikant aanhouden.
• Beslagdelen en cilinder in één lijn inbouwen en schroeven
niet dol- of scheef indraaien.
• Krukgarnituur slechts handvast aandraaien en krukstift
niet met geweld monteren.
• De afstand tussen voorplaat en kozijndelen aanhouden:
• conform DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• Bedieningselementen mogen elkaar niet wederzijds belemmeren.
• Controleer of klosjes onder eventueel aanwezige pane-
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len geen problemen geven.
• Deuren en kozijnen mogen slechts vóór de montage van
de meerpuntssluiting een oppervlaktebehandeling ondergaan. Het naderhand behandelen van het oppervlak kan
de functionaliteit van de meerpuntssluiting beperken.
• Alleen zuurvrij uithardende kit toepassen om corrosieschade aan bouwdelen en/of de deur te vermijden.

Doorgangsboring

Metalen profielen

Houten profielen

1.7 Transport
• De meerpuntssluiting zowel ongemonteerd als in het deurblad gemonteerd rechtopstaand vervoeren.
• Plaats voor het vervoer van een voorgemonteerde deur de
meegeleverde transportbeveiligingen. Deze voorkomen
het losraken van penschoten en zwenkhaken.
• Blok tevens het deurblad in het kozijn op.
• De meerpuntssluiting onverpakt niet hard op de vloer plaatsen omdat de meerpuntssluiting dan kan beschadigen.
• De deur tijdens het transport niet aan de deurkruk of het
beslag dragen.
• Openen/sluiten/vergrendelen: de deur moet eenvoudig te
openen en te sluiten zijn. Een voorstand van dagschoot en/
of schoot mag het openen van de deur niet belemmeren.

Kunststof profielen

1.11 Overige aanduidingen
Deze tekens hebben in deze montagehandleiding de
volgende betekenis:
• Tekst die achter dit symbool staat maakt deel uit van een
opsomming.
►► Teksten volgend op deze markering zijn handelingsinstructies die in de aangegeven volgorde dienen te worden
uitgevoerd.
" " Tekst tussen aanhalingstekens is een verwijzing naar een
ander hoofdstuk of een andere sectie.

1.12 Schroefaanbeveling

1.8 Maataanduiding
Alle maten zijn in mm aangegeven.

1.9 Aanduidingswijzen
1.9.1 Aanwijzingen en gebodstekens
Dit teken wijst op bronnen van gevaar
waardoor het product of iets in de omgeving
beschadigd kan worden.
Dit teken verwijst naar bijzonderheden en
markeert zaken die extra aandacht verdienen.

1.10 Verklaring van de symbolen
Frees- resp.
boordiameter
Lengte beslagopnamegroef
Diepte beslagopnamegroef vanaf
beslagonderdeel
Breedte opnamegroef
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1.13 Oorzaken voor beschadigingen

Het deurblad mag in geval van een ingebouwd slot of een
ingebouwde meerpuntssluiting niet worden doorboord in
de buurt van de slotkast(en).

De deurkruk mag alleen in de normale draaizin worden
belast.
In de bedieningsrichting mag maximaal een kracht van
150 N worden overgebracht op de deurkruk.
Het slot dan wel de meerpuntssluiting mag alleen met de
bijbehorende sleutel (en niet met voorwerpen die niet daarvoor bedoeld zijn) worden afgesloten.

De krukstift mag niet met geweld door het vierkant van het
slot worden geslagen.

De deurkruk en de sleutel mogen niet tegelijk worden
bediend.

Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedragen.

Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleugel
worden geopend.

De vergrendelingselementen moeten bij een geopende
deur niet in de vergrendelingsstand staan.
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2.

Veiligheid

Voordat u begint met de montagewerkzaamheden dient u de
volgende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door te lezen.
Ze dienen voor uw veiligheid en hebben tot doel gevaarlijke
situaties, letsel en materiële schade te voorkomen.

2.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor de werkzaamheden ten behoeve van de montage van
de reparatie-meerpuntssluiting hebt u de volgende beschermingsmiddelen nodig:
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidshandschoenen
• Veiligheidsbril
• Veiligheidsinstructies

2.2 Zware onderdelen
Om werkzaamheden aan meerpuntssluitingen te kunnen
verrichten, moet in sommige gevallen het deurblad worden
uitgenomen.
Pas dan op voor voetletsel.
• Draag altijd veiligheidsschoenen.

2.3 Scherpe randen
Bij het afkorten van metalen onderdelen ontstaan scherpe
randen.
Pas op voor snijwonden.
• Draag geschikte veiligheidshandschoenen.

2.4 Snel rondvliegende spaanders
Bij freeswerkzaamheden ontstaan soms snel rondvliegende
spaanders.
Pas op voor oogletsel.
• Draag een veiligheidsbril.

11.2016
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3.

Aansprakelijkheid

3.4.1 Gebruiksdoel
Elk gebruik, dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en
alle aanpassingen of veranderingen aan het product met
bijbehorende onderdelen en componenten, die niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan, zijn strikt verboden. Bij nietnaleving van deze bepaling aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk letsel.
3.4.2 Productgarantie
Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze
correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar
garantie vanaf ontvangst van de goederen (overeenkomstig
onze Algemene Voorwaarden) of overeenkomstig andere
afspraken en aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens de
wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele verbeteringen behouden wij ons het recht voor, afzonderlijke componenten of complete producten te vervangen. Gevolgschade door gebreken – voor zover wettelijk toegestaan – zijn
uitgesloten van de garantie. Wanneer er aan het product
en/of aan afzonderlijke componenten wijzigingen worden
uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn of die hier
niet beschreven worden, of wanneer het product en/of afzonderlijke componenten worden gedemonteerd of (deels)
uit elkaar worden genomen, vervalt de garantie, voor zover
gebreken op de hiervoor genoemde wijzigingen zijn terug
te voeren.
3.4.3 Garantieuitsluiting
Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken ze bij gebruik volgens
de voorschriften betrouwbaar en veilig. Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken
op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij met opzet of
grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven, gezondheid of voor lichamelijk letsel. Onverminderd blijft eventuele,
schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de
wet op de productaansprakelijkheid van toepassing. Eveneens van toepassing blijft de aansprakelijkheid voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen;
de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen echter beperkt
tot de te voorziene, contracteigen schade. Een wijziging van
de bewijslast ten nadele van de consument is niet met voornoemde regelingen verbonden.
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4.

Overzicht

4.1 Leveringsvarianten
AS 3600

11.2016

AS 3600 met kierstandbeveiliging T4
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Aansprakelijkheid

I

4.2 Maten bouwonderdelen
A

B

C

F

G

H

I

K

geschikt voor
vleugelsponninghoogte

B296*

2170

760

355

380

1020

-

665

255

1505 - 1754

B298

2170

760

605

380

1020

355

415

130

1755 - 1880

B001

2170

760

730

380

1020

355

290

130

1881 - 2170

B003

2400

760

980

380

1020

355

270

130

2171 - 2400

B039*

1700

760

355

380

952

-

1505 - 1754

B041

1700

760

605

380

952

355

1755 - 1880

B166

1855

760

730

380

952

355

1755 - 2170

B253

2170

760

980

380

952

355

1881 - 2170

K038

1629

760

605

380

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

380

892

355

1755 - 2170

K054

2004

760

980

380

892

355

1881 - 2170

C

1

Maatvarianten

A

H

*
Afmetingen
I+K

= niet leverbaar met boorgroep "T0"
= In te korten

K

G

B

F

[1] boorgroep "T0" voor optionele openingsbegrenzer deur "T3"
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4.3 DIN richting van de dagschoten wisselen
4.3.1 DIN richting van de nachtschoot van het hoofdslot wisselen
1,0 x 5,5

▸

Klik!

▸

Functionele test van de schoot

5x

►► Druk de schoot meerdere malen (ca. 5x) in de slotkast.
De schoot moet uit zichzelf en soepel weer naar buiten
komen.

11.2016
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Aansprakelijkheid
4.3.2 DIN richting van de penschoot verwisselen

▸

1,0 x 5,5

▸

Klik!

▸

Werking van de penschoot met een deurkruk en de sleutel controleren

5x

►► Bedien meerdere malen (c.a. 5x) de deurkruk en rsp. de sleutel
►► De penschoot moet uit zichzelf en soepel weer naar buiten komen.
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5.

Montage

Bijzetslotkast

5.1 Deurblad frezen voor AS 3600

1

T

I

I

1

Hoofdslot

2
T

C

C

2
A

A

E

3

D

B

B

PZ

3
G

G

RZ
24 mm

18 mm

18 mm

RZ = 18 mm
PZ = 24 mm

21 mm

B

20 mm

1

12 mm

K

K

T
E
D

11.2016
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12 mm

Freesdiepte = kastdiepte + 1 mm
Afstand afhankelijk van de uitvoering PZ = 92 mm / RZ = 94 mm
Doornmaat
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5.2 Deurblad frezen voor AS 3600 met T4
openingsbegrenzer voor deuren

Openingsbegrenzer deur T3/T4

4

T

I

I

M

4

1
D

5

4
5

18 mm

C

C

H

H

2

T
D

Freesdiepte = kastdiepte + 1 mm
Doornmaat

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K
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5.3 Deurblad frezen voor A-opener

A-opener voor MPS uitvoering hoofdslot M

T

T

Freesdiepte = kastdiepte + 1 mm

F

Gebruik voor montage van de A-opener de
met de A-opener meegeleverde schroeven
(inbusbout M4 x 11).

11.2016
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5.4 Deurblad frezen voor openingsbegrenzer
deur T3

Openingsbegrenzer deur T3

M

4

T

Freesdiepte = kastdiepte + 1 mm

H

T

D

16
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5.4.1 Benodigde toebehoren
Deurkierstandbeveiliging T3

Artikelnummer

Beknopte artikelomschrijving

Doornmaat

Inhoud: (stuks )

3483983

ZSK 201-T3-8063/VS35-----E

35 mm

1

3483984

ZSK 201-T3-8063/VS40-----E

40 mm

1

3483985

ZSK 201-T3-8063/VS45-----E

45 mm

1

3483986

ZSK 201-T3-8063/VS50-----E

50 mm

1

3483987

ZSK 201-T3-8063/VS55-----E

55 mm

1

3483988

ZSK 201-T3-8063/VS60-----E

60 mm

1

3483989

ZSK 201-T3-8063/VS65-----E

65 mm

1

3483990

ZSK 201-T3-8063/VS80-----E

80 mm

1

Lees voor de inbouw van de optionele A-opener de montagehandleiding "A-opener"
Bij uitgeschoven hoofdslotschoot is elektromechanisch openen niet mogelijk
A-opener

Artikelnummer

Beknopte
artikelomschrijving

Inhoud: (stuks )

3493787

F1060/A-opener 2.0

1

11.2016
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5.5 Meerpuntssluiting aanschroeven

Om de MFV AS3600 met A-opener te
bevestigen, hebt u 11 schroeven nodig.
Om de MFV AS3600 zonder A-opener te
bevestigen, hebt u 14 schroeven nodig.
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5.6 Deurkozijn frezen
Frezingen voor AS3600 met T4

Frezingen voor AS3600

De opgegeven freesmaten
hebben betrekking op:
ERH sluitplaat hoofdslot
Q sluitplaat
bijzetslotkast
T2 sluitplaat	openingsbegrenzer
deur
ERQT2H
Sluitlijsten
Voor freesmaten van andere kozijndelen of sluitlijsten kunt u contact
opnemen met de klantendienst van
KFV.

1

E

1

2

3

4

135

72

62

155

21

23

16

21

16

16

16

16

Diepte opnamegroef
vanaf beslagonderdeel
+ 1 mm

2
3

C

1

E

d

2
3

C

X
B

X

A

A

B

C

d

E

760

62,5

27,5

355

730

A

1

1

11.2016

B

Bij alle maataanduidingen is uitgegaan van de
hoogte van de deurkruk "X" tot het midden van
de beslagopnamegroef.
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5.7 Deurkozijn kaderdelen monteren
Deurkozijnen met kozijnonderdelen
en openingsbegrenzer deur

Deurkozijnen met kozijnonderdelen

9x

7x
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5.8 Deurkozijn sluitlijst monteren
Deurkozijn met sluitlijst

Deurkozijnen met sluitlijst en openingsbegrenzer deur

13x

11.2016
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5.9 Speling instellen
Stel de speling in conform DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm

min.
2 mm
tot
max.
5 mm
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5.10 Kozijndelen instellen
5.10.2 Q-verstelling afstellen
(Kozijndelen resp. sluitlijsten zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang)
Bij een zware loop bij het activeren door de sluitcilinder moet het AT-stuk (nachtschoot hoofdslot)„Zijdelingse
verstelling AT-stuk bovendeel“ op pagina 24 in de richting van de kaderdichting en dient de Q-verstelling in de
tegenovergestelde richting, verplaatst te worden.
Vastzetschroeven losdraaien

Zijdelingse verstelling van het schootkastje in elke richting 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Vastzetschroeven aandraaien

11.2016
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5.10.3 AT-stuk instellen
Bij een zware loop bij het activeren door de sluitcilinder moet het AT-stuk [1] (nachtschoot hoofdslot)
in de richting van de kaderdichting en de Q-verstelling in de tegenovergestelde richting verplaatst
worden.

Gebruik van een KFV-dagschoot bijv. 115A/B of een
niet onder stroom staande E-opener is alleen toegestaan in combinatie met een MFV AS3600 met mechanisch ontgrendelstuk! Daarbij moet erop worden
gelet dat de dagfunctie niet continu is ingeschakeld.

Vastzetschroeven losdraaien

Zijdelingse verstelling AT-stuk bovendeel

Vastzetschroeven aandraaien
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5.11 Transportbeveiliging
Plaats bij het vervoer van een voorgemonteerde deur
altijd de transportbeveiligingen. Deze worden meegeleverd met elke MFV AS3600 en voorkomt het losraken van de penschoten en zwenkhaken.

11.2016
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Tevens wordt aanbevolen om het deurblad voor
het vervoer op te blokken.
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5.12 Functionele test

►► Druk de deurkruk geheel naar beneden.
De schoten en de zwenkhaken moeten uit zichzelf naar
binnen komen.

Voor de functionele test dienen de deur en het
deurkozijn loodrecht staan.
5.12.4 Functionele test bij geopende deur
Controleer of alle bevestigingsschroeven goed vast zitten:
►► Controleer met een schroevendraaier of alle bevestigingsschroeven zijn aangedraaid.
Schroeven mogen niet schuin zijn ingedraaid, de schroefkoppen mogen niet uitsteken.

Werking van de schoten met de sleutel testen:
►► Maak de schoten van de bijzetslotkast met de hand los.
De schoten en de zwenkhaken moeten uit zichzelf en volledig naar buiten komen.
►► Draai de sleutel in de richting voor het ontgrendelen.

Let op het aandraaimoment van de schroef,
opgegeven door de fabrikant.

De schoten en de zwenkhaken moeten uit zichzelf naar
binnen komen.

Werking van de deurkruk controleren:
►► Druk de deurkruk geheel naar beneden.
De deurkruk moet uit zichzelf in de uitgangspositie terugkeren.
Als de deurkruk niet uit zichzelf in de uitgangspositie terugkeert, is er sprake van een storing.
• Controleer de maten van de gefreesde opening.
• Controleer of de deurkruk op de juiste wijze is gepositioneerd
• Controleer de juiste montage van het deurbeslag.

Als de schoten bij het gebruik van de sleutel niet intrekken
of in ingetrokken stand te ver naar voren staan, moet de
meerpuntssluiting door KFV worden gecontroleerd.
Werking van de nachtschoot controleren:
►► Draai de sleutel in de sluitcilinder in de vergrendelrichting.
• De nachtschoot moet geheel naar buiten komen.
• De sleutel moet uit het slot kunnen worden genomen als
de nachtschoot geheel naar buiten is gekomen.
• De deurkruk moet geblokkeerd zijn als de nachtschoot
naar buiten is gekomen.

Als de deurkruk nog steeds niet uit zichzelf in de uitgangspositie terugkeert, moet u de meerpuntssluiting van KFV
controleren.

Als de sleutel in uitgestoken stand niet uit het slot komt, is er
sprake van een storing.
• Controleer de maten van de gefreesde opening.
• Controleer de juiste montage van het deurbeslag.

Werking van de schoten middels de deurkruk testen:
►► Druk de deurkruk geheel naar beneden.
De schoot van het hoofdslot en de penschoot van de bijzet
slotkast moeten intrekken bij het gebruik van de deurkruk.
• De schoten mogen in ingedrukte stand bij de U-vormige
voorplaat max. 2 mm boven de voorplaat van het slot
uitsteken.
• De schoten mogen in ingedrukte stand bij een vlakke
voorplaat max. 1 mm boven de voorplaat van het slot
uitsteken.
Als de schoten bij het indrukken van de deurkruk zich niet
voldoende intrekken of in ingetrokken stand te ver naar
voren staan, dient de meerpuntssluiting door KFV worden
gecontroleerd.
►► Maak de schoten van de bijzetslotkast met de hand los.

Als de schoten bij het indrukken van de deurkruk zich niet
voldoende intrekken of in ingetrokken stand te ver naar
voren staan, dient de meerpuntssluiting door KFV worden
gecontroleerd.

Als de sleutel in uitgestoken stand nog steeds niet uit het slot
komt, moet de meerpuntssluiting door KFV worden getest.
Als de deurkruk bij uitgestoken nachtschoot niet vast zit en
naar beneden kan worden gedrukt, moet de meerpuntssluiting door KFV worden gecontroleerd.
5.12.5 Functietest bij gesloten deur
Vergrendelingsprocedure controleren:
►► Sluit de deur.
• De schoten en zwenkhaken van de bijzetslotkast moeten
automatisch naar buiten komen en vrij in de sluitplaten
of in de sluitlijsten vallen.
• De schoot van het hoofdslot moet eveneens vrij inlopen.
Als de schoten en zwenkhaken niet vrij inlopen of de deur
bezit speling, dan dient u de zijdelingse positie van de
kozijndelen in te stellen „5.10 Kozijndelen instellen“ op
pagina 23.
Als de schoot van het hoofdslot niet vrij inloopt of een speling bezit, dan dient u het AT-stuk aan te passen.

De schoten en de zwenkhaken moeten uit zichzelf en volledig naar buiten komen.
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Ontgrendelen met de deurkruk
►► Bedien de deurkruk terwijl de deur gesloten is.
Alle vergrendelingselementen moeten onbelemmerd naar
binnen komen.
Als de vergrendelingselementen niet naar binnen komen,
moet u de kozijndelen of de sluitlijst en het AT-stuk instellen.
„5.10 Kozijndelen instellen“ op pagina 23.
Ontgrendelen met de sleutel
►► Draai bij een gesloten deur de sleutel in de richting om
te ontgrendelen.
De sleutel moet soepel draaien, alle vergrendelingselementen moeten onbelemmerd naar binnen komen.
Als de sleutel niet soepel beweegt:
• Controleer de maten van de gefreesde opening.
• Controleer de juiste montage van het deurbeslag.
• Stel de kozijndelen of de sluitlijst in.
Als de sleutel ook daarna niet soepel beweegt en de
vergrendelingselementen niet naar binnen gaan, moet de
meerpuntssluiting door KFV worden getest.
Vergrendelen met de sleutel
►► Draai de sleutel in de vergrendelrichting.
De nachtschoot moet daarbij volledig en soepel naar buiten
komen.
Als de nachtschoot niet volledig en soepel naar buiten komt:
• Controleer de maten van de gefreesde opening.
• Controleer de juiste montage van het deurbeslag.
Als de nachtschoot nog steeds niet volledig en soepel naar
buiten komt, dient de meerpuntssluiting door KFV te worden
gecontroleerd.
►► Neem de sleutel uit het slot terwijl de nachtschoot is
uitgeschoven.
Als de sleutel niet uit het slot komt, is er sprake van een
storing.
• Controleer de maten van de gefreesde opening.
• Controleer of het deurbeslag op de juiste wijze is
gemonteerd.
Als de sleutel nog steeds niet uit het slot komt, dient de
meerpuntssluiting door KFV te worden getest.
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A company of the SIEGENIA GROUP

Phone: +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Fax:

Siemensstraße 10

info@siegenia.com

42551 Velbert

www.siegenia.com

+49 2051 278-167

GERMANY
SIEGENIA worldwide:

Hungary Phone: +36 76 500810

Austria Phone: +43 6225 8301
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Benelux Phone: +31 85 4861080
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South Korea Phone: +82 31 7985590
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Great Britain Phone: +44 2476 622000

Ukraine Phone: +38 044 4054969
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