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Karm i profil Slutblecket i perspektiv Monterad låsenhet

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna

ASSA 258
Monteringsanvisning för terrassdörrlås
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VIKTIGT!
Placera låsenheten (lås+slutbleck) nära dörrens mitt,
över eller under handtaget. Placera dock inte låsenheten i höjd med bröstningen 
(tvärbrädan under glasrutan) p g a att urfräsningen där ger lägre brytmotstånd. Se 
bild 1.
Rekommenderad minsta dörrkarmsbredd: 37 mm.

A BÖRJA MED ATT MONTERA SLUTBLECKET
 
1 Placera slutblecket där det enligt ovan ger en lämplig placering av låsenheten. 
  Markera urtaget vid slutbleckets “tunga” på anslagsytan. 
 Se bilderna 3 och 5.

 Ta bort blecket och rita upp en rektangel på 17 x 28 mm på karmsmygen och 
 huggur ner till karmkanten.

2 Placera slutblecket i den nu urhuggna karmsmygen och rita av bleckets 
 underdel på karmen. 
 Se bilderna 3 och 6.

 Hugg ur så mycket material ur karmen att bleckets överdel kommer att liggga 
 direkt på karmsmygen (se bild 4). Djupet i karmen kan variera beroende på 
 anslagsytans höjd.

 OBS! Om anslagsytans höjd är mer än 11 mm måste även bleckets överdel 
 försänkas.

3 Märk ut hålen för de fem skruvarna och förborra med 3 mm borr ca 35-40 
 mm djupt. Skruva fast slutblecket med de medföljande skruvarna D 
 (se bild nästa sida) enligt bild 7.

 Bild 8 illustrerar färdigmonterat slutbleck.



B MONTERA BOTTENPLATTAN 
 enligt följande
 
1 Placera låshusets bottenplatta 
 (se Förpackningsinnehåll och bild 9) i den 
 öppning som finns i slutblecket.
 Stäng terrassdörren/fönstret.
2 Skjut bottenplattan mot glasrutan så långt som 
 möjligt. Skjut tillbaka ca 1 mm. Se bild 9.
 Rikta in bottenplattan så att den sitter rakt och så 
 att bottenplattans hål centreras med 
 slutbleckets hål.
3 Håll bottenplattan på plats (t ex med ena handen 
 eller med tejp) och kontrollera att bottenplattan 
 inte tar i slutblecket då dörren öppnas eller 
 stängs.
4 Märk ut hålen och förborra. Se djup och
 borrdiameter under skruvinnehåll.
 Skruva fast bottenplattan med de medföljande
 skruvarna D (alt. E) enl. bild 10.
5 Förborra för skruv A och C.

C MONTERA LÅSHUSET 
 enligt följande 
1 Skruva fast låshuset i bottenplattan med 
 regelhusets skruv enligt bild 11. För att komma 
 åt skruven måste regeln vara helt införd i 
 låshuset. Se bild 12.
 Skruva sedan fast låshuset ytterligare med 
 skruv C.
3 Fixera låshuset med skruvtyp A enligt bild 11.
4 Kontrollera låsningen genom att (för hand) 
 föra in regeln i slutblecket och lås med ett halvt 
 varvs vridning av nyckeln.
 Lås upp låset och drag manuellt tillbaka regeln.

4 För in regelfjärdern i regelhuset. Sätt på kåpan så 
 att fjädern trycks in i regelhuset. Fjäderns fria 
 ände skall ligga mot knastret på kåpans insida.
5 Lås genom att för hand föra in regeln i slut-
 blecket och därefter vrida nyckeln ett halvt varv.

( Två skruvar, typ D eller E, skall bli över vid 
monteringen)
Använd inte grövre borr vid förborrningen än 
vad som anges. Hållfastheten minskar avsevärt!
Förborra skruv A och C max 20 mm djupt och 
skruv D ca 35-40 mm.
OBS! Iakttag stor försiktighet vid förborrning i 
de fall då dörrens glasruta ligger nära skruv-
linjen.

Kontrollera Din nyckel
Låset levereras utan nyckel, eftersom det ställer in
sig självt efter den ASSA-nyckel Du låser med, t ex
till entrédörren. Ett olåst lås kan alltså låsas på nytt
med en annan nyckel.
Har Du en ASSA 9-tillhållarnyckel tidigare kan Du
använda den till terrassdörrlås ASSA 258. Nyckelaxets
bredd är 13 mm (fig. A) för en 9-tillhållarnyckel.
Prova endas med en ASSA-nyckel.
Det är möjligt att Du kan låsa låset med en nyckel
av annat fabrikat, men vi garanterar inte att Du kan 
låsa upp det igen.
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Sätt på plastkåpan först när låset är slutgiltigt mont-
erat!
Kåpan är speciellt konstruerad för att vara svår att
ta av igen.
Till sist: Har Du flera olika ASSA-nycklar: Kom ihåg 
vilken nyckel Du låst med. Har Du skämtsamma vän-
ner som också har ASSA-lås: Se till att Dina lås är låsta
innan gästerna kommer.

Fig A
Axbredd
13,0 mm
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