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Borrmall

Borrmall för 90001/2
Vik här

Vik här
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Montering vinkelslutbleck 2403
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20
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1. Klipp ut mallen. Häng mallen på låskolvarna
Stäng dörren försiktigt och markera slutbleckets
läge. Höj mallen ca en mm innan konturen ritas
2. Gör ett 2 mm djupt urtag i karmen för stolpen.
Fäll in den vinkelbockade delen lika djupt.
3. Hugg med stämjärn ut för kappan 26 mm djupt.
4. Skruva i ställskruven i kappan.
5. Skruva fast slutblecket i över- och underkant.
6. Skruva fast de långa skruvarna i de snedställda hålen.
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Montering vinkelslutbleck 2401

Tryckeshål

1. Klipp ut mallen. Häng mallen på låskolvarna
Stäng dörren försiktigt och markera slutbleckets
läge. Höj mallen ca en mm innan konturen ritas
2. Gör ett 2 mm djupt urtag i karmen för stolpen.
3. Hugg med stämjärn ut för kappan 26 mm djupt.
4. Skruva fast slutblecket i över- och underkant.
5. Skruva fast de långa skruvarna i de snedställda hålen.
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Tryckeshål
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Vik mallen runt dörren enl. markering.
Markera centrum för nyckelskylten och tryckeshålet.
Markera stolpens övre och undre fästhål. Rikta in stolpens läge i sidled.
Markera stolpens kontur och centrumlinje.
Borra längs centrumlinjen för låshuset med en 20 mm borr 76 mm djupt.
Hugg med stämjärn rent i urtaget så att låshuset lätt går in.
Hugg med stämjärn ut för stolpen 3 mm djupt.
Borra genom dörren med 42 mm borr för nyckelskylten och tryckeshålet, (tryckeshål gäller endast 90002).
OBS! Var noggrann med att borra rakt.
Vändning av fall till höger resp vänster görs genom att lossa stolpen och vrida fallen.
Montera fast låshuset se till att det ej spänner i urtaget.
Måttet på urtagets djup måste innehållas för att produkten skall uppfylla godkänd låsenhet.
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