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ASSA 309/318
Monteringsanvisning 
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Att tänka på:

Innehåll:

Verktyg som behövs:

• Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas

• Var noggrann och visa varsamhet för bästa resultat.

• Kontakta butiken om du har frågor gällande monteringen.

STÄMJÄRN

STJÄRNSKRUVMEJSEL SPÅRSKRUVMEJSEL
TILL STÄLLSKRUVEN

HAMMARE PENNA & LINJAL

SYL BORRDIMENSIONER
Ø 14 mm, Ø 20mm, ø 10 mm och ø 2,5 mm

Nyckelskylt
(ytter) 2 st midjeskruvar

Nyckelskylt:
(inner, med kläpp)

Låshus

2 st 30 mm skruvar

2 st 30 mm skruvar

Ställskruv

Nyckel

Slutbleck

2 st 30 mm
skruvar
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1. Urtag för låshus:

1 Placera borrmallen med de sex cirklar-
na mot dörrens framkant där låset skall 
stickas in. Markera cirklarnas centrum 
på dörren med en syl genom pappret. 
Centrumlinjen måste vara parallell med 
dörrplanet. Om dörrens konstruktion så 
medger bör avståndet mellan låsenheter-
na ej understiga 400 mm

2 Borra med en Ø 20 mm borr rakt in i
dörren. Djupet skall vara 80 mm. För att 
få det rätta djupet kan man t ex sätta en 
tejpbit på borren så som illustrationen 
visar.

6 Sätt in låset och markera med en syl 
för stolpskruvarna.
Tag ur låset och borra därefter för 
skruvarna.
Använd en Ø 2,5 mm borr.

7 Placera borrmallen med stolpmarker-
ingen längs dörrens framkant. Markera 
borrcentrum för nyckelhålet och för 
nyckelskyltarnas genomgående skruvar 
med sylen rätt igenom pappret.
OBS! Se till att låset ej finns kvar i urtaget
innan borrning.

8 Borra vinkelrätt mot dörrplanet och 
borra varsamt för att undvika spjälkn-
ing av fanér eller färg på dörren. Använd 
borrdimensioner enligt borrmall.
OBS! Om ASSA 318 används skall nyckel-
hålet borras endast från en sida.

9 Sätt in och skruva fast låset. Montera 
och skruva fast nyckelskyltarna (kläpp 
på insidan). Skruvarna har midjor för att 
underlätta eventuell avsågning till rätt 
längd.

3 Hugg ur mellan hålen med ett stämjärn 
så urtaget blir rektangulärt.
OBS! Låset får ej spänna i urtaget.

4 Sätt in låset så långt det går i urtaget.
Rita därefter ut stolpens kontur på
dörren.

5 Hugg ur för stolpen med stämjärnet.
Stolpens tjocklek är 3,5 mm.
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1 Lås ur regeln när dörren är öppen. 
Stäng dörren så pass att regeln tar emot 
dörrkarmen. Markera med pennan var 
regeln träffar dörrkarmen i höjdled.

2 Mät avståndet från dörrens utsida till 
regelns centrum och för över detta på 
dörrkarmen.
OBS! Var noga med att sätta ut måttet på 
rätt ställe där regeln träffar dörrkarmen 
vid låsning.

3 Placera borrmallen med de tre 
cirklarna mot dörrkarmen. Var nog-
grann med att följa centrumlinjen och 
höjdledsmarkeringarna. Markera med 
sylen.

4 Borra tre hål med en Ø 24 mm borr.
Borra minst 26 mm djupt.

• Hugg ur mellan de tre hålen. Följ 
låshusets illustration nummer 3.

• Hugg ur för slutbleckets stolpe. 
Stolpens tjocklek är 2 mm. 
Följ låshusets illustration nummer 5.

• Förborra för skruvarna med en Ø 2,5 
mm borr. OBS! Titta på innehållsbilden 
på andra sidan och notera hur de två 50 
mm långa skruvarna skall sitta. Markera 
sedan för ställskruven och borra igenom 
karmen med en Ø 20 mm borr.

• Innan slutblecket monteras i dörrkar-
men skall ställskruven skruvas in i det 
gängade hålet så långt det går. 
Se innehållsbilden.

• Skruva fast slutblecket och justera 
ställskruven mot väggen bakom karmen.

2. Urtag för slutblecket:
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