ABLOY® LUKOT OVAT PALJON VARTIJOITA
Huolla ja käytä niitä oikein
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Toimiakseen moitteettomasti myös ABLOY® -lukkoja on
huollettava säännöllisesti. ABLOY® -lukkojen omatoiminen huolto on onneksi poikkeuksellisen vaivatonta: Tippa
erityisesti lukkojen voiteluun tarkoitettua lukkoöljyä kriittisiin kohtiin eli: 1 teljille, 2 avainpesään sekä 3 vääntönupin
juureen. Kun teet tämän voitelun kerran vuodessa, varmistat,
että lukkoa on mukava käyttää. Tarkista vielä, että lukon
vääntönupin ja painikkeen kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni.

Myös erilaisten ABLOY® riippu- ja kalustelukkojen huoltaminen on vaivatonta. Muutama tippa mineraaliöljyä avainpesään takaa lukkojen toimivuuden.

An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY® PRIVAT –lukon toiminta (lukkorunko LC100)
ABLOY® PRIVAT -käyttölukossa on kaksi käyttötoimintoa: lukitustila ja päiväkäyttötila,
jotka on valittavissa lukkorungon etu- eli ns. rintalevyssä olevasta valintanapista. Kun
valintanappi on yläasennossa, lukko on lukitustilassa. Lukon telki takalukittuu oven
sul-keuduttua. Lukko avataan ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta vääntönupista.
Käytä tätä toimintoa aina, kun asunto jää hetkellisestikin tyhjilleen. Lukko on
päiväkäyttötilassa valintanapin ollessa ala-asennossa. Lukko avautuu tällöin aina
painikkeesta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun asunnossa ollaan ja ovesta halutaan
kulkea ilman avainta.

Valintanappi ABLOY® PRIVAT
(LC100) -käyttölukossa

Lukitustilassa lukko avataan avaimella kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes avain
pysähtyy. Avain kierretään takaisin lähtöasentoon ja otetaan pois lukosta. Ovi avataan
kevyesti painikkeesta.

ABLOY® 4190 –lukkorungon toiminta
Myös ABLOY ® 4190 lukkorungossa on kaksi käyttötoimintoa: lukitustila ja
päiväkäyttötila, jotka on valittavissa lukkorungon etu- eli ns. rintalevyssä olevasta
valintanapista. Valintanapin ollessa yläasennossa lukon telki takalukittuu automaattisesti
oven sulkeuduttua. Lukko aukeaa silloin ainoastaan avaimella tai vääntönupista. Muista
käyttää tätä toimintoa aina, kun asunto jää tyhjilleen. Valintanapin ollessa ala-asennossa
käyttölukon telki ei taka-lukitu. Lukko aukeaa silloin myös painikkeella. Käytä tätä
toimintoa vain silloin, kun asunnossa ollaan ja ovesta halutaan kulkea vaivattomasti.

VARMUUSLUKKO ANTAA VARMUUDEN
Valintanappi ABLOY® 4190
-lukkorungossa

ABLOY® -varmuuslukot ovat Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymiä ja
suosittamia lisälukkoja, jotka käyttölukon lisäksi käytettyinä antavat lähes täyden
varmuuden asuntosi lukitusturvaan. ABLOY® -varmuuslukot voidaan sarjoittaa
toimiviksi yhdellä ja samalla avaimella käyttölukkojen kanssa. Varmuuslukkoja ei
kuitenkaan pidä sarjoittaa toimimaan kerros- ja rivitalon yleisavaimella. Varmuuslukon
käyttöä suositellaan kaikissa asuntojen ulko-ovissa ja käytettäväksi aina asunnosta
poistuttaessa. Pieni vaiva voi säästää suurilta murheilta!

LUKKO TOIMII VAIN, KUN OVI ON HUOLELLISESTI SULJETTU
Muista, että paraskaan lukko ei auta, jos ovesi ei ole huolellisesti suljettu. Pieni tönäisy
ovea vasten, niin varmistat, että ovi lukittuu. Jos ovesi on varustettu painikkeella, voit
varmistaa lukitustilan yksinkertaisesti painikkeesta kokeilemalla.

ABLOY® -valtuutettu lukkoliike:

www.abloy.fi
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Abloy Oy
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02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
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puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480
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Abloy Oy
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80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209
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An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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Jos avaimesi katoaa tai muutat, muista aina sarjoituttaa lukot uudelleen. Lukitusasioissa
sinua palvelevat ABLOY® -valtuutetut lukkoliikkeet.

