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ASSA 249
Borrmall för hakregellås
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ASSA 249 Sym ASSA 249 Sym

ASSA 249 Osym ASSA 249 OsymSym eller Osym?
Se märkning på
låsets stolpe.

Hål för nyckelskylt med
genomgående skruvar
Borr ø 10 mm

Urtag för låskista

Borr ø 20 mm

80 mm 80 mm
Vik papperet här, klipp ej
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Placera låset minst 25 mm över eller under det befintliga 
huvudlåset. Se efter om låst är märkt Osym eller Sym på 
stolpen. Placera borrmallen (med rätt markering) mot 
dörrens framkant där låset ska placeras. Markera cirklarnas 
centrum på dörren med en syl. OBS! Det är viktigt att cen-
trumlinjen är parallell med dörrbladet

Borra med 20 mm borr, 80 mm in i dörren. Markera djupen 
med en bit tejp på borren.

Hugg ur urtaget med ett stämjärn. Sätt in låset - det får inte 
spänna.

Rita ut stolpens kontur och hugg ur 4 mm för att kunna fälla 
in stolpen i dörren.

Sätt in låset och markera för stolpskruvarna.
Tag ur låset och förborra för skruvarna (Ø 3 mm).

Placera borrmallen för nyckelhålet (se baksidan) så att stolp-
markeringen går längs dörrens framkant.
Vik papperet, klipp ej.

Markera borrcentrum för nyckelhålet (borr Ø 20 mm) samt 
för nyckelskyltens genomgående skruv (borr 10 mm).
Borra vinkelrätt och varsamt.

Sätt in och skruva fast låset.
Prova funktionen och skruva därefter fast nyckelskylten.

- Lås ut regeln med öppen dörr.
Stäng dörren och markera var på karmen som regelns “övre 
kant” träffar. Se figur.
- Flytta in höjdmarkeringen till karmens insida.
- Mät hur långt in på karmen regeln ska placeras.
- Markera avståndet på karmens insida så att höjd- och
sidomarkering bildar ett kors.
- Tryck en syl eller liknande genom borrmallens kors så att 
sylen hamnar mitt i korset på karmen.
- Tryck borrmallen mot karmen (håll den lodrät) och markera 
hålcentrum för de sex hålen (Ø 20 mm). Borra minst 30 mm 
djupt och hugg ur mellan hålen för kappan.
- Placera slutblecket på plats och rita ut konturen.
Hugg ur 3,5 mm för att kunna fälla in slutblecket i karmen.
- Markera för slutbleckets skruvar och förborra (Ø 3 mm).
OBS! De två långa skruvarna ska skruvas snett in i slutbleck-
ets kappa. För att underlätta detta har hålen getts en speciell 
utformning. Skruva först in skruvarna helt. Tryck sedan dit 
slutblecket och skruva upp skruvarna något genom de stora 
hålen. Tryck därefter ned blecket så att skruvarna hamnar i de 
försänkta skruvhålen.
- Skruva fast slutblecket och dra åt skruvarna.

ASSA 249 Osym ASSA 249 Sym ASSA 2221

“ÖVRE KANT”
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Montering av säkerhetsslutbleck 
ASSA 2221


