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ABLOY TOODETE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 
 

Lukukorpus ABLOY 2014 

• Siseukse lukukorpus, mille saab lukustada/ avada võtme või väändenupuga. 

Käelisust on väga lihtne ja mugav muuta- keerates lukukeelt 180°. 

Lukukorpus ABLOY 4190 ja LC204 

• Lukukorpus automaatse tagalukustusekeelega või ainult lingist avanemise asend. 

Kasutusrežiimi asendeid saab valida lukukorpuse plaadil olevast valikunupust. 

Valiknupu asendit saab hõlpsasti muuta keerates võtmepesa väändenuppu või võtit. 

Lukukeele väljatulek korpusest 14 ja 20 mm. Sobib kasutuseks välisustel, 

tuletõkkeustel. 

Lukukorpus ABLOY LC200 ja LC210 

• Lukukorpus lukustuskeelega ja tuuleriiviga. Lukukeele väljatulek korpusest 20 mm. 

Lukustuskeel lukustatakse kas võtit või väändeliblikat keerates. Tuuleriivi 

avamiseks tuleb keerata võtit veel 50 kraadi või vajutada lingile. 

Võtmepesa ABLOY CY013 

• Karastatud terasest ühepoolne turvavõtmepesa seest poolt väändenupuga. 

Ainulaadne pöörlev võtmepesakate raskendab ka tugevaimad sissemurdmiskatsed, 

kuna jõuga väänates pöörleb võtmepesakate kaasa.  

• Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära 

vääna võtit võtmepesa sees. ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades! 
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ABLOY võtmekaardi kasutusjuhend 

Ostes ABLOY NOVEL, PROTEC, PROTEC2 või Disklock võtmepesa, saab ostja 

võtmepesaga kaasa võtmekaardi. 

Võtmekaardile märgitakse võtmepesa peitekood, esmatellimusega kaasnenud võtmete arv, 

kuupäev ja ABLOY volitatud edasimüüja andmed. Sarilukustike puhul on võtmekaardile 

märgitud lisaks eelpool mainitule ka lukustiku number. 

Lisavõtmeid turvatasemega UA55SS saab valmistada kõikide ABLOY volitatud edasimüüjate 

juures ootetööna kohapeal. Vajalik on võtmekaardi ettenäitamine. Lisavõtmete tellimisel 

märgitakse kaardile vastavasse lahtrisse võtme väljastamise kuupäev ja võtmete arv. 

 

ABLOY lukkude hooldus 

Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata 

ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid 

kasutades. Kui eesmärgipärasel kasutamisel ilmneb defekte, siis ei tasu lukku ise lahti 

monteerima või remontima hakata. Lukud sisaldavad pisidetaile mida asjaoskamatu inimene 

ei oska hiljem tagasi panna. Lukkude, nagu ka kõigi muude mehhanismide veatu ja 

pikaajaline toimimine eeldab valmistaja tehase poolt määratud paigaldusjuhendi täitmist. 

Kaks korda aastas õlita lukukeelt spetsiaalse lukuõliga (ka tagalukustuskeelt). Samuti 

kontrolli, et kõik lukkude kinnituskruvid oleksid korralikult kinni . 

Ära unusta: 

Kui kaotad võtme või kolid uude majja/korterisse, peaksid laskma kõik lukud ümber 

kodeerida uutele võtmetele. Sellega välistad kaotatud võtme leidja või endiste elanike pääsu 

oma majja/korterisse. Kui tellid selle teenuse ABLOY volitatud lukufirmast, võid olla kindel, 

et sinu lukustuse turvalisus on professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes. 

• Lisavõtmeid tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest. 

• Lukukorpuse või südamike iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse. 
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• Lukukorpusesse ja südamikku ei tohi sattuda metallipuru, prahti, vett jne. 

• Lukukorpust ja südamikke ei tohi üle värvida. 

Kui lukk ei tagalukustu, siis ei pruugi viga olla ainult lukus (ukseleht võib olla 

deformeerunud). Kui uks käib raskelt, paranda kõigepealt uks! 

 

 

ABLOY uksesulgurid 

Õigesti reguleeritud Abloy uksesulgurid kaitsevad uksekonstruktsioone ja lukke, juhtides ukse 

avanemist ja sulgumist. Nad on projekteeritud töötama laias temperatuurivahemikus, mis 

säästab energiat ja suurendab turvalisust. 

Sulguritel saab reguleerida algkiirust, lõppkiirust, (sulgumisaeglustust ja avanemispiduri 

jõudu lisavarustusena). Sulgurid tuleb valida vastavalt ukse kaalule ja laiusele. 

Ära unusta: 

• Seadmeid võib kasutada ainult nendele ettenähtud eesmärkidel. 

• Ära kunagi sulgurit ava: sulguris on pingul vedru!. 

• Sulguri reguleerimiskruve ei tohi keerata sulguri pinnast kõrgemaks, muidu pääseb 

sulguris olev õli välja. Samuti ei tohi neid lõpuni kinni keerata. 

• Sulguri ja veovarre eemaldamisel võib juhtuda õnnetusi. Normaalasendis on veovarre 

vedru pinge all. 

Järelkontroll: 

• Kui tooted on paigaldatud, tuleb neid katsetada veendumaks, et nad töötavad 

laitmatult. Paigaldustöid võib teha ainult ABLOY volitatud ja koolitatud asjatundja. 

Hooldus: 

• Uksesulgurid nõuavad regulaarset hooldamist. Hooldajaks võib olla ainult asjatundja. 

Remonti ja hooldetöid võib teostada ainult volitatud hooldaja! 

Lugupidamisega, 

Luku-Expert OÜ  
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