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Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde 
tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er 
ment å dekke.

Reklamasjon

• Sjekk at monteringsskruene til CLIQ®-sylinder  
 er forsvarlig festet. 
• CLIQ®-sylinder er smurt fra fabrikk for å forebygge  
 funksjonsforstyrrelser. 
• CLIQ®-sylinder skal vedlikeholdes med  
 ASSA låsspray hver 6. måned eller etter  
 5000 åpninger. 
• Sylinder skal kun smøres med: ASSA låsspray -  
 art.nr. 2495002 - 50 ml. 
• Annen grafitt, olje eller fett må ikke brukes. 
• Viktig at CLIQ®-sylinder kun smøres med en kort  
 dusj med låsspray. For mye spray kan forstyrre  
 kommunikasjon mellom nøkkel og sylinder.
• Test funksjonen til CLIQ®-anlegget.
• Batteri holder i ca. 5 år avhengig av bruksfrekvens.  
 Nøkkel indikerer lavt batterinivå med rødt blink.  
 Byttes ved behov (se illustrasjon).

CLIQ®

Vedlikeholdsinstruks
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Reservedeler kan leveres

Unngå metallspon og lignende partikler

Unngå vannsprut og nedstøving

Smør lett med låsspray

Bytte av batteri

Den intelligente nøkkelen fra  

www.trioving.no

1.  
Hold nøkkelen med CLIQ®-logoen opp.

2.  
Fjern den lille platen med CLIQ®-logo    
ved å stikke en liten flat skrutrekker 
inn under den. Drei/vipp forsiktig. 
For nøkkelversjonen hvor dekselet består 
av 2 deler, er det viktig å få skikkelig tak i 
plastdekselet ellers blir metallplaten ødelagt.

4.  
Snu nøkkelen.

5.  
Skyv plastdekselet mot spissen av 
nøkkelen og fjern dette. 

6.  
Ta det gamle batteriet ut  og legg i det nye
med + (pluss) siden opp. (Type: CR2025 3V)

7. 
Sett plastdekselet på plass og sjekk 
at det er festet skikkelig.

8.  
Snu nøkkelen og skru fast 
stjerneskruen.

9.  
Sett på plass dekselet  igjen.

3.  
Skru løs den lille stjerneskruen.


