
ABLOY lukkude hooldamine 

Tehniliste mehhanismide tõrgeteta toimimise tagamiseks on vaja neid regulaarselt hooldada. See puudutab 

ka Teie maja ABLOY lukke. Luku iseseisev hooldamine ei ole vaevarikas. Tilk õmblusmasina- või lukuõli 

luku kriitilistesse kohtadesse, so: 
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Selleks, et tagada korterist väljumine avariiolukorras, peab alati olema võimalus avada välisust seestpoolt 

ilma võtmeta, kas libliknupu või käepideme abil. Seoses sellega tuleb välisukse põhilukuks valida 

väljastpoolt silindri ja seestpoolt libliknupuga lukk.  

Põhilukk ABLOY 8 (lukukorpus ABLOY8 LC 100) on spetsiaalselt välja töötatud korteri välisuste jaoks, 

sellel on kaks režiimi: lukustamise asend ja päevane asend, mille võib määrata nupuga (A) luku esipinnal. 

Nupu kasutamist võib takistada selle blokeeringuga. Pöörata sisekuuskandiga kruvi (B) umbes kaks pööret 

kellaosuti liikumise vastassuunda, kuni kruvi peatub. Kruvi liiga tugevasti mitte pöörata.  

Lukk on lukustamise asendis siis, kui nupp on ülemises asendis. Lukukeel fikseerub automaatselt peale 

ukse sulgemist. Lukustatuses võib veenduda käepidemele (C) vajutades. Väljastpoolt saab lukku avada 

võtmega (D) ja seestpoolt libliknupuga (E). 

Lukk on päevases asendis siis, kui nupp on alumises asendis. Lukk ei lukustu ja ust saab alati käepidemest 

avada. Seda režiimi tuleb kasutada ainult siis, kui inimesed on korteris ja ukse kaudu tahetakse käia ilma 

võtmeta. 

Lukukorpusega ABLOY8 LC 100  tuleb alati kasutada tagastusvedruga käepidet. 

 

 

LUKU AVAMINE VÕTMEGA. 

1. Pöörata võtit kellaosuti liikumise suunas, kuni see peatub. 

2. Pöörata võti kellaosuti liikumise vastassuunas algasendisse. 

3. Võtta võti lukust välja. 

4. Avada uks käepidemega. Lukk lukustub peale ukse sulgemist. 

Ärge unustage võtit luku sisse! 

 

LUKU AVAMINE LIBLIKNUPUGA: 

1. Pöörata libliknuppu kellaosuti liikumise suunas, kuni see peatub vertikaalasendis (rohelise märgi juures). 

2. Avada uks käepidemega. 



3. Libliknupp läheb automaatselt tagasi horisontaalasendisse (punase märgi juurde) ja lukk lukustub peale 

ukse sulgemist. 

 

 


