Työnnä iLOQ K10S/P -avain lukkosylinteriin perille saakka ja käännä. Mikäli lukko ei aukea, poista avain lukosta ja toista toimenpide hitaammin. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektroniikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa.
Lukkosylinteriin ei saa työntää mitään vierasta esinettä tai avainta.

HUOLTO-OHJE
Puhdista ja voitele lukkosylinteri vähintään kerran vuodessa.
1. Puhdista avainkanava paineilmalla (Esim. CRC Dust Off).
2. Voitele sylinteri suihkuttamalla avainkanavaan hieman lukkoöljyä (CRC Lock Oil Pro).

ASENNUSOHJE
Näitä ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
Käytä tarkoitukseen sopivaa lukkosylinterityyppiä: C10S.1 tai C10P.1 ulkona ja C10S.10 sisäoven sylinteriä
vain siellä, missä lämpötila ja kosteus ovat verrattavissa normaaleihin sisäolosuhteisiin.
Käytä lukkorunkoja, jotka ovat Skandinavian Ovaali –yhteensopivia.
Asenna sylinteri alla olevien esimerkkikuvien mukaisesti. Asennustarvikkeet ja asennustapa voivat vaihdella
käytettävän oviympäristön, lukkorungon ja helan mukaan. Kiinnitä kuitenkin aina huomioita seuraaviin
asioihin:

TÄRKEÄÄ!
Ruuvin pituus ei saa ylittää 6 mm, liian
pitkä ruuvi rikkoo lukkosylinterin.
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iLOQ C10S/P LUKKOSYLINTERIN
KÄYTTÖOHJE

Sylinterin kiinnitysruuvin kierteen syvyys on 7 mm. Käytettävän ruuvin maksimipituus on 6 mm. Liian pitkän
ruuvin käyttäminen voi vahingoittaa sylinteriä.
Käytä kohtuullista voimaa (2..3 Nm) kiristäessäsi sylinterin kiinnitysruuveja.

Sylinterin ja helan pinnat asetetaan
tasalleen. Käytä tarvittaessa sylinterin
korkeuden säätöosia.

Asenna sylinteri helan ulkopinnan tasalle. Käytä sopivan korkuista helaa ja/tai säädä sylinterin korkeutta jatkopalalla. Käytä iLOQ jatkopalaa A10.33 aina mikäli lukkorungon sylinteriä vasten oleva pinta ei ole tasainen
(esim. lukkorungosta työntyvä tappi on liian pitkä ja painaa sylinterin peräosaa).
Lyhennä tarvittaessa

Sylinterin korkeuden säätöosat

Käytä aina sylinterin jatkopalaa iLOQ A10.33 sylinteriä vasten mikäli sylinterin korkeutta tarvitsee säätää.
Käyttäessäsi jatkopalaa, käytä tarkoitukseen sopivaa pidempää sylinterin vääntörautaa.
Käytä iLOQ heloja E10.D1, E10.D3, E10.E1, E10.E2 tai E10.E8 saavuttaaksesi varmuuslukkoluokan 3
(Suomen Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksyntä).
Ankarissa olosuhteissa, joissa sylinteri altistuu pölylle tai pitkäaikaisesti suolavesiroiskeille, tulee käyttää
sääsuojaa kuten esim. iLOQ E10.D3 läpällistä helaa.
Asennettaessa sylinteri oven poistumistiepuolelle, tulee käyttää asianmukaista poistumistievarustusta
vapaan ulospääsyn varmistamiseksi.
Tuotetta ei saa muuttaa millään muulla kuin tässä ohjeessa mainitulla tavalla.
Nämä ja mahdolliset muut huolto-ohjeet tulee luovuttaa käyttäjälle asentajan toimesta.
Tuotteella 24 kk takuu alkaen käyttöönottopäivästä.
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