
Ohjeita lukkorungon toiminnan
korjaamiseen

Oikein toimivaa lukkoa/ovea ei koskaan tarvitse
avustaa aukeamaan.

Oven tulisi aueta avaimella ja vääntönupilla käsin
kohtuullisella voimalla kaikissa käyttötilanteissa.

Yleisesti li ian tiukkaan asennetut ovet aiheuttavat
tilanteen, missä ovea pitää keventää, että lukon
pystyy avaamaan avaimella.

Tällaisessa tilanteessa voidaan vaurioittaa lukko-
rungon osia ja aiheuttaa lukkonrungon ennenaikai-
sen rikkoutumisen.

Ohessa esitämme yleisimmät tavat, joilla voit kor-
jata lukkosi virheellistä toiminnan.

Oheiset toimenpiteet eivät heikennä oven ti iveyttä
tai energiatehokkuutta.

Oven kevittäminen mukana tulevilla kevennys
teipeillä:
Myyntipakkauksen mukana tulee
kaksi kevennys teippiä(1), jotka
asennetaan vastaraudan alle ohei-
sen kuvan mukaisesti .
I rroita vastaraudan ki innitys ruu-
vit(2) ja vastaraudan sisällä olevan
kotelon ruuvit(3).
Lisää aluksi yksi teippi kotelon ja karmin väli in.
Asenna vastarauta paikoilleen. Mikäli lukko ei vie-
läkään aukea kevyesti , lisää toinen teippi edellisen
päälle.

Mikäli ovessasi on säädettävä vastarauta, toimi val-
mistajan ohjeiden mukaisesti keventämällä vasta-
rautaa.

Säädettävien vastarautojen mallimerkintä löytyy
vastaraudan pinnasta:
Abloy: LP711, LP712, LP714 ja LP717
Dorma: 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9008, 9009, 9425
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Mikäli ovesi lukko ei aukea pelkästään vääntönu-
pista kääntämällä, suosittelemme perehtymään oh-
jeen lopussa kerrottuihin tapoihin keventää oven/
lukon toimintaa ja näin varmistaa Oviku Neron ja
lukkorungon oikea toiminta.

Oviku Nero
Asennus- ja käyttöohje

Asentaminen

Avaa ovi ja pidä ovi avoinna koko asennuksen ajan.
Varmista, että lukkorungon valintanuppi on yläa-
sennossa ja paina lukitustelki sisään. Painamisen
jälkeen telki ponnahtaa ulos lukitusasentoon. Voit
tarkistaa tilan yrittämällä painaa telkeä sisään, täl-
löin telki ei saisi painua lukkorungon sisään.
Voit varmistaa lukkopesän helan paikallaan pysy-
misen asennuksen aikana teipillä.

Poista vanha vääntönuppi irroittamalla kaksi näky-
vää ruuvia oven sisäpuolelta.
Vedä vääntönuppi irti oven pinnasta.
Varmista, että vääntörauta on pystysuorassa.*
Mikäli vääntörauta ei ole pystysuorassa, täytyy luk-
korunkoon vaihtaa kyseiseen lukkorunkoon tarkoi-
tettu vääntörauta, jolla vääntörauta saadaan pysty-
suoraan.
Korvaavan vääntöraudan löydät rautakaupasta tai
lähimmältä lukkosepältä.
*Mikäli Oviku Nero asennetaan vääntörautaan, joka ei asennustilanteessa ole
pystysuorassa, voi se aiheuttaa vakavan toimintahäiriön itse laitteeseen ja
lukkorunkoon

Myyntipakkauksesta löydät kaksi 120 mm pitkää
katkoruuvia.
Molemmat katkoruuvit tulee katkaista noin 25mm
pidemmiksi kuin kohdassa 2 irroittamasi vanhat
ki innitysruuvit.
Myyntipakkauksen nurkasta löydät mitan, johon
vertaamalla vanhaa ja uutta ruuvia, näet uusien
ruuvien oikean pituuden.
Katkaise ruuvi urasta, joka on lähimpänä pakkauk-
sessa olevaa merkkiä.
Ruuvi saa olla 5mm pidempi tai lyhyempi merkki in
verrattuna.
Ruuvin voi katkaista sivuleikkureilla/rautasahalla.

Poista suojateippi tuotteen takapinnalla olevasta
ki innitysteipistä.
Aseta vääntönuppi Oviku Neron vääntöraudan
päälle.
Asettele vääntönupin kilven reiät ni in, että Oviku
Neron reiät ovat kohdakkain.
Työnnä reiki in aiemmin katkaisemasi pidemmät
ki innitysruuvit.

Aseta aluksi ki innitysruuvit lukkorungon läpivienti-
reiki in ja lähde painamaan Oviku Neroa oven pin-
taan.
Varmista, että vääntörauta kohdistuu Nero:ssa ole-
vaan vääntimen keskimmäiseen hahloon.
Kiristä ki innitysruuvit käsin ja tue tarvittaessa kä-
dellä lukkopesän puolelta lukkopesän helaa.

Ennen lopullista kiristystä, poista teippi , jottei se
jää Oviku Neron ja oven väli in.
Ruuveille ri ittää kohtuullinen käsikireys.
Mikäli Oviku Neron toiminnassa ilmenee ongelmia,
kevennä ruuveja.

Asennuksen jälkeen kaikki lukkorungot auke-
avat vääntönupista ainoastaan myötäpäivään.

Laitteen käyttöönotto

Varmista, että ovi on auki , jotta lukko pääsee li ikku-
maan vapaasti .

I rrota Oviku Neron paristokotelon kansi ja poista
muovinen eriste paristojen välistä aktivoidaksesi
tuote.

Tuote aktivoituu ja kannessa vilkkuu valkoinen va-
lo muutamia minuutteja, jonka jälkeen Nero suorit-
taa kalibrointiajon tunnistaakseen käytettävän luk-
korungon.

Voit tällä välin ladata OVIKU -sovelluksen Google
Play storesta ja asentaa sen puhelimeen.

Sulje paristokotelon kansi .

Kalibrointi on valmis, kun tuotteen kannessa oleva
valo muuttu punaiseksi .
Punainen valo tarkoittaa lukon olevan lukossa tai
valmis lukittumaan ja vihreä tarkoittaa, että lukko
on auki tilassa.

Kalibroinnin jälkeen tuote on käyttövalmis ja ohjat-
tavissa älypuhelimella.

Mikäli kalibroinnin jälkeen laite ei toimi normaalis-
ti , suosittelemme tekemään tuotteelle tehdasase-
tusten palauttamisen, joka on esitetty ohessa.

Oviku aplikaatiolla voit avata oven, jakaa virtuaali-
sia avaimia ja seurata miten lukkoa on käytetty.

Tarkemmat aplikaation käyttöön li ittyvät video-
ohjeet löytyvät osoitteesta: Oviku.com/Nero/Ohjeet

Aplikaation käyttövideo löytyy myös YOUTUBESTA.

Tehdasasetusten palauttaminen/
käyttäjien poistaminen

Mikäli tuote ei toimi normaalisti , suosittelemme
palauttamista tehdasasetuksille.
Samalla tapahtuu myös käyttäjätietojen ja kaikkien
jaettujen avaimien poistaminen.

Ominaisuutta voidaan hyödyntää silloin, kun lait-
teeseen li itetty ainoa ylläpitäjä, on kadottanut pu-
helimensa.
Muut ylläpitäjät voivat poistaa toisia ylläpitäj iä so-
velluksessa, joten monen ylläpitäjän tilanteessa
tehdasasetusten palauttaminen ei ole tarpeellista.

Palauttaminen tapahtuu painamalla etukannessa
olevaa valoindikaattoria noin 10 sekuntia, indikaat-
tori in syttyy valkoinen valo ja laite aloittaa kohdas-
sa “Laitteen käyttöönotto” esitetyn kalibrointi toi-
menpiteet.

Kalibroinnin loputtua, tuote on valmis käytettäväk-
si ja käyttäjätiedot on poistettu.

Onneksi olkoon! Olet asentanut onnistuneesti Ovi-
ku Nero tuotteen!

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Älä koskaan pura tuotteen osia. Tämä voi aiheutt-
aa sähköiskun ja vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä vettä tai liuottimia (kuten bensi iniä)
tuotteen puhdistamiseen, koska tämä voi vahingoit-
taa tuotteen elektroni ikkaa ja pintaa.
- Tuote toimii neljällä 1,5 V AA Lithium paristolla.
Alkaliparistot voivat heikentää tuotteen suoritusky-
kyä merkittävästi (huomioi käyttölämpötila).
- Vaihda kaikki neljä paristoa kerralla, kun saat
"paristo vähissä" -varoituksen. Älä anna paristojen
tyhjentyä kokonaan, koska tämä voi vahingoittaa
tuotetta.

Huomioi paristojen käytössä:
- Varmista aina että "+"- ja "–" -navat ovat oikeinpäin,
kun vaihdat paristot.
- Käytä Lithiumparistoja. Älä käytä ladattavia paris-
toja.
- Jos tuotteessa käytetään vääräntyyppisiä paristo-
ja, voi syntyä räjähdyksen vaara.
- Kierrätä käytetyt paristot paikallisen kierrätysoh-
jelman mukaisesti .
- Jos kovilla pakkasilla ulko-ovea joudutaan pitä-
mään auki normaalia pidempiä aikoja, voi paristo-
jännite laskea ja jopa estää lukon toimimisen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
Pintakäsittely: ABS/PC-muovi .
Ei sovellu ulkokäyttöön, IP40.
Käyttölämpötila: Sisällä +5 - +50° (kuiva tila)

Ympäristö
- Ympäristöselostedokumentin voi pyytää tuotteen
toimittajalta.
- Paristot tulee kierrättää asianmukaisesti , palautta-
malla käytetyt paristot ni itä myyviin li ikkeisi in.
- Tuote tulee kierrättää tavanomaisien sähkölaittei-
den tavoin, palauttamalla käytetty tuote ostopaik-
kaansa.

Lue tämä tarkasti ennen Oviku
Neron käyttöä

Tuote on suunniteltu ja valmistettu ohjeiden mu-
kaiseen turvalliseen käyttöön. Virheellinen asennus
tai käyttö, voivat johtaa omaisuuden menettämi-
seen, henkilövahinkoon tai tuotteen toimintahäiri-
öön.

Huolto tulee suorittaa ainoastaan koulutetun hen-
kilöstön toimesta. Tämä on välttämätöntä esimer-
kiksi silloin kun tuotetta on vahingoitettu ilkival-
taisesti .

Tuotteen purkaminen tai tuotteen asennus muiden,
kuin ohjeessa mainittujen järjestelmien kanssa on
kielletty.

Tuotemerkit, tuotemerkkinimi, muotoilu, teki jänoi-
keus, patentti ja muu omistusoikeus tuotteen pääl-
lä tai tuotteen sisällä ja ohjeissa on valmistajan
omaisuutta, eikä sitä saa käyttää ilman kirjallista
hyväksyntää.

Pidätämme oikeudet muutoksi in tuotteissa ja
ohjeissa.
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5Hyvä tietää ennen asennusta

Pakkauksen sisältö:
- Oviku Nero -älylukko
- 2kpl M5x120mm katkoruuvit
- 4 x AA lithium paristot
- Käyttö-/asennusohje
- Oven kevennysteipit

Tarvittavat asennusvälineet:
- Ristipää ja/tai torx TX20- ruuvimeisseli helaruuvi-
en irroitukseen/ki innittämiseen
- Sivuleikkurit tai rautasaha katkoruuvien lyhentä-
miseen

Sopivuus
Oviku Nero on yhteensopiva yleisimpien* suoma-
laisten lukkorunkojen kanssa:
Abloy: 4190, 4193, 4194, 4195, LC194, LC195,
LC100, LC102, LC204
Dorma: 3115, 31150
*Käyttö muiden kuin yllä esitettyjen lukkorunkojen kanssa voi vaatia lukon

muiden osien uusimista.

Käytössäsi olevan lukkorungon tyypin voit varmis-
taa lukkorungostasi .




