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Underhålls- och serviceanvisningar
För mekaniska och mekatroniska dormakabacylindrar.
Allmän produktinformation
Vi gratulerar Er till valet av våra cylindrar. Cylindrarna är konstruerade, testade samt deklarerade mot
kraven i Europeisk och Svensk standard SS-EN 1303. Fabriksmonterade cylindrar är smorda för att
klara ett års användning eller 5000 cykler. Normalt skall ytterligare smörjning inte behövas under det
första året. Fabriksmonterade mekaniska och mekatroniska dormakabacylindrar är alltid initialsmorda
med dormakaba Cleaner.
För god funktion samt för att garantin ska gälla är det viktigt att följa denna underhålls/serviceanvisning. Använd därför undantagslöst de av oss här nedan angivna rengörings/smörjmedlen för respektive cylindertyp.
dormakaba smörj- och rengöringsmedel
13 ml dormakaba Cleaner
60 ml dormakaba Cleaner
200 ml dormakaba Cleaner

Artikelnummer
1204003620
2030001728
1220018996

Läs alltid varningstexten samt instruktionerna på pump- och sprayflaskorna innan arbete påbörjas.
Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran från dormakaba Sverige AB.

Mekaniska cylindrar

Ska smörjas minst en gång per år eller var 5000:e funktionscykel.
dormakaba Cleaner rekommenderas i alla miljöer. dormakaba Cleaner får appliceras efter dormakaba
Cylindersmörjning men inte omvänt utan att först rengöra med dormakaba Cylinderrengörare.

Mekatroniska cylindrar

Ska smörjas med dormakaba Cleaner minst två gånger per år eller var 5000:e funktionscykel.
Användande av andra rengörings- eller smörjmedel än dormakaba Cleaner medför att garantin
automatiskt upphör att gälla. dormakaba Cleaner sprutas in i nyckelkanalen i sådan mängd att ett
överskott rinner ut. Överskottet torkas bort, varefter cylinderns funktion testas med avsedd nyckel.
Vid utomhusmontage av mekatroniska cylindrar ska alltid väderskydd monteras.
Vid efterföljande service kontrolleras väderskyddets funktion.
Väderskydd finns att beställa från dormakaba Sverige AB.
Litiumbatteri L91 R6 (AA) 1.5 V ska alltid monteras vid batteribyte.
Batterier kan beställas från dormakaba Sverige AB.
Underhållsavtal: dormakaba Sverige AB rekommenderar att ett underhållsavtal upprättas mellan
systemägaren och servicestation. Avtalet reglerar att underhållsservice sker i enlighet med dessa
anvisningar. Avtalsblankett kan rekvireras från dormakaba Sverige AB.
Vid underhåll och servicefrågor kontakta dormakaba Sverige AB eller er lokala servicestation.
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