Circleslide

Instructiekaart

Onderhoud
Dagelijks :

•
•
•
•

Wekelijks :

•

Maandelijks :

•

Jaarlijks :

•

Notitie :

•

Circleslide

Controleer dagelijks de werking van de nood- en veiligheidsvoorzieningen en de
algemenewerking van de deur!
Controleer op losse onderdelen, scherpe randen of glasbreuk.
Controleer of de contrasterende stickers zijn aangebracht en of de verlichting naar
behoren werkt.
Controleer of er voldoende verlichting binnen de deur aanwezig is. Controleer of de
vloer vrij is van vuil en of er geen glij- of struikelgevaar optreedt.
Reinig de geanodiseerde, gemoffelde oppervlaktes en/of roestvast stalen oppervlaktes
met een vochtige doek.
Reinig de geanodiseerde en gemoffelde oppervlaktes met een vochtige doek en een zachte
zeep. De roestvast stalen oppervlaktes reinigen volgens onderstaande instructie (zie
Opmerking). Reinig alle tochtborstels met een stofzuiger.
De Circleslide dient twee keer per jaar een onderhoudsbeurt te krijgen. Laat dit altijd door Boon
Edam of een geautoriseerde partner uitvoeren. Dit geldt ook voor de reparaties.

Veiligheids- en bedieningsinstructies
Bedieningspaneel
Onderhoud
Schoonmaakinstructies
Uitleg van de symbolen

Zorg ervoor dat het onderhoud correct wordt vastgelegd in het logboek binnen in de deur.

buiten

LET OP!
•

binnen

Gebruik geen water in de nabijheid van de aandrijfunits en de besturingskasten.

Waarschuwing!
•

Schakel de voedingsspanning uit wanneer u onderhouds- en/of andere werkzaamheden
uitvoert aan de deur.

Schoonmaakinstructies
Sensoren:

•

Deurenstel beweegt.

Deurenstel met de hand te bedienen.

Beweging van deurenstel wordt stopgezet.

Gebruik sleutel om beide deurenstellen
éénmalig te openen.
Deurenstel is vergrendeld.

Deurenstel opent op normale snelheid.
Deurenstel opent op lage snelheid.

Verwijder vuil en stof met een vochtige doek en maak droog met een zachte, schone doek.
Voorkom krassen op de sensoren!!

Deurenstel is ontgrendeld.

Deurenstel gaat niet open.

Roestvrij stalen onderdelen:
•
Maak de onderdelen eerst schoon met een spons,
maak de onderdelen daarna droog met droge doek.
•
Breng op de droge onderdelen een reinigend polijstmiddel (b.v. Innoprotect B580 en B570)
aan en wrijf het middel uit met een droge doek.

Functie is aangepast.
Geldt voor beide deurenstellen.
1x

Geldt voor één deurenstel.

+

De ruimte kan worden verlaten.
Noodstroomvoorziening.

Veiligheidssensor is actief.
Na 30 min. één programmeerbar actie.
Bewegingsmelder is actief.

Geen voedingsspanning.

Vrij uit drukknop.

Optioneel / CE Plus.
Extra landspecifiek.

Let op:

•
•
•
•
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Versie
Uitgave

Minderjarigen dienen het product te gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
Dit product mag niet worden beschouwd als speelgebied. Laat kinderen niet spelen in of in de
buurt van de deur.
Het rennen of onstuimig inlopen in een schuifende deur is verboden, net als het stoten tegen
een gesloten deur.
Bij glasbreuk de deur niet gebruiken. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen
dat mensen in aanraking komen met de scherpe randen van gebroken glas.
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Circleslide

Veiligheids- en bedieningsinstructies
A. De veiligheidsvoorzieningen van de Circleslide
1 Omkeer- en stopautomaat.

2 De schuifdeuren zullen sluiten, deurenstel vergrendelt.*

7 Sleutelimpulsschakelaar.*

Handbediende modus.
Eénrichtingsmodus.

>30 min.

Wintermodus, gereduceerd geopend.

30 min.
max.

2 Dagopening veiligheid (Threshold Safety THS).

3 De schuifdeuren zullen sluiten, deurenstel ontgrendelt.*

Zomermodus, volledige breedte geopend.

8 Vrij uit drukknop.
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>30 min.
30 min.
max.

3 Omkeerveiligheid (Side Wing Safety SWS).*

C. Bedrijfsmodus

9 Sluisvergrendeling.*

1 Automatische modus.

Gesloten en vergrendeld.*
Gesloten.
Opengaand.
Sluitend.
Open.

B. Bedieningspaneel sluisvergrendeling*
1 Bedieningspaneel binnendeur.
4 Noodstroomvoorziening.

2 Nachtmodus (gesloten).

10 Reset modus.

1 Sluisvergrendeling ingeschakeld.
2 Sluisvergrendeling uitgeschakeld.

30 min.
max.

5 Noodontgrendeling.

3 Permanent open-modus.

Bedieningspaneel
A. Bedieningspaneel Circleslide

6 Noodstopknop.*

C-Toets (Cancel)
Menu verlaten.

4 Handbediende modus.

OK-toets.
Input bevestigen.
Pijl toetsen.
Navigeren binnen
de menu’s.
7 Brandalarm.*

C. Vrij uit drukknop*
1 Bedieningspaneel binnendeur.

1 Bedieningspaneel binnendeur.
Toetsen

3 Nachtmodus, beide deuren vergrendeld.

Binnen
deur

Buiten
deur

EXIT

1 Vrij uit (één passage, in nacht stand).

D. Entry (één passage, in nacht stand)*
1 Sleutelschakelaar buitendeur.
1 Toegang (één passage, in nacht stand).

5 Eénrichtingsmodus.
Display
Sectie frame
Toont de prioriteit van de bedrijfsmodus
met de sleutelschakelaar aan.

B. Laatste actie na spanningswegval*
1 De schuifdeuren zullen openen.*

6 Wintermodus.

Sectie frame
Toont de bedrijfsmodus geselecteerd met
het bedieningspaneel aan.
Automatische modus.
Nachtmodus (gesloten).

>30 min.

Permanent open-modus.

30 min.
max.
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E. Vlucht route*
1 Bedieningspaneel binnendeur.
1 Vlucht route ingeschakeld,
deurenstel ontgrendeld.
2 Vlucht route uitgeschakeld,
deurenstel vergrendeld.

Neem contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

