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ASSA 309 - Connect
Monteringsanvisning 
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Följande verktyg behövs:
Stämjärn, Syl, Stjärnskruvmejsel, Hammare, Borr i dimensionerna: Ø 22 mm, Ø 20 mm, Ø 10 mm och Ø 2,5 mm.

Urtag för låshus:

1. Placera borrmallen med de sex cirklarna 
mot dörrens framkant där låset skall stickas 
in. Markera cirklarnas centrum på dörren 
med en syl genom pappret. Centrumlinjen 
måste vara paralell med dörrplanet. Om 
dörrens konstruktion så medger bör avstån-
det mellan låsenheterna ej understiga 400 
mm.

2. Borra med en Ø 20 mm borr rakt in i 
dörren. Djupet skall vara 70 mm. För att få det 
rätta djupet kan man t ex sätta en tejpbit på 
borren som illustrationen visar.

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

4. Montera låsskölden på utsidan av låshuset 
med dubbelhäftande tejp. Sätt in låset med 
låssköld så långt det går i urtaget. Rita därefter ut 
stolpens kontur på dörren.

5. Tag ut låset igen. Hugg därefter ur för 
stolpen med stämjärnet.
Stolpens tjocklek är 3 mm.

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

7. Placera borrmallen med stolpmarkerin-
gen längs dörrens framkant. Markera 
borrcentrum för nyckelhålet och för nyckel-
skyltarnas genomgående skruvar med sylen 
rätt igenom pappret. Markera på båda sidor 
av dörren.
OBS! Tag ur låset ur uttaget innan borrning.

8. Borra vinkelrätt mot dörrplanet och borra 
varsamt till centrum av dörren för att undvika 
spjälkning av fanér eller färg på dörren. Borra 
från dörrens båda sidor.
Använd borrdimensioner enligt borrmallen.

9. Sätt in och skruva fast låset. Montera 
skyltarna (bilden).
Skruvarna har midjor för att underlätta 
eventuell avsågning till rätt längd.

10 . Om bottenskylt används skruva fast dem enl. 
bild 9. Montera kläppen i dekorskylten genom 
att trycka ur försavgningen i skylten med en dorn 
eller liknande och tryck fast kläppen i hålet. Mon-
tera därefter dekorskyltarna genom att snäppa 
fast dem på bottenskyltarna.
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Följande verktyg behövs:
Stämjärn, Syl, Stjärnskruvmejsel, Hammare, Borr i dimensionerna: Ø 22 mm, Ø 20 mm, Ø 10 mm och Ø 2,5 mm.

Urtag för slutblecket:

1. Lås ut regeln när dörren är öppen. 
Stäng dörrren så pass att regelen tar emot 
dörrkarmen i höjdled. Markera med penna 
slutbleckets placering jämfört med låshuset. 
Höjdskillnaden skall vara 8 mm.

2. Mät avståndet från dörrens utsida till 
regelns centrum. För över detta mått på 
dörrkarmen. Se till att centrum på låsregeln 
följer samma linje som centrum på slut-
bleckets regelhål.

3. Placera borrmallen med de fem cirklarna 
mot dörrkarmen. Var noggrann med att följa 
centrumlinjen och höjdledsmarkeringarna. 
Markera med sylen.

4. Borra fem hål med en Ø 22 mm borr. Borra 
minst 26 mm djupt.
Hugg ur mellan de fem 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. Sättt 
in och skruva fast slutblecket.

ASSA 309 - Connect
Monteringsanvisning 

Placera låshus och slutbleck i rätt höjdled.
Max avstånd (springa) mellan
låshusstolpe och slutbleck, 3+/-1 mm.
Spelet mellan utlåst hakregel och slutbleck skall 
vara 2-4 mm. Se ritning.


