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ASSA 780 Osym passar dörrar med osymmetriskt urtag enligt svensk standard 
SIS 817381, dvs de flesta dörrar tillverkade åren 1955-1980

ASSA 780 sym passar dörrar med symmetriskt urtag enligt  svensk standard 
SIS 817383, dvs dörrar tillverkade efter 1980.

ASSA 780 kan monteras som ett hemmabekvämt cylinderlås med vred på insidan. 
Låset kan dessutom förses med säkerhetskassett ASSA 5680 med tio tillhållare. 
Med säkerhetskassett får Du en av försäkringsbolagen godkänd låsenhet. 
(Under förutsättning att godkänt slutbleck är monterat.)

Demontera det lås som skall bytas ut och prova om det nya låset passar. Om urta-
get är tillräckligt djupt ska det borras ur  ca 5 mm eller huggas ur med stämjärn.

Kontrollera att fallkolven för trycket är vänd åt rätt håll. Om inte, vänd den så här:
° Håll låskistan i handen med fallkolvens flata sida ned (1) och tryck fallkolven (2) 
 i kistan
° Skruva ur den skruv som syns genom hålet i låskistan (3).
° Dra ut fallhuvudet (4) och vänd låset så att låskistans etikettförsedda sida 
 kommer uppåt.
° Tryck in fallkolven i låskistan så att fallhuvudets skruvhål syns i  låskistans hål (5).

Lås fast fallhuvudet igen genom att skruva i skruven så hårt som möjligt med en 
vanlig skruvmejsel. Fallkolven ska nu utan hinder kunna tryckas in och fjädra ut 
ur låskistan. Skruven levereras försedd med låslack. Den och en hård åtdragning 
säkerställer att skruven hålls på plats.

OBS! Skruven är så konstruerad att den endast kan skruvas fast på fallhuvudet från 
ett håll.

Om Du vill ha säkerhetskassett bör Du borra hål för nyckeln enligt anvisningen på 
omstående sida.

Montera låset i dörrens urtag.

1 Om cylindern ska sitta på samma sida som roddarstoppsknappen. 
 Högerhängd dörr sedd från gångjärnssidan.
 a) Tryck in roddarstoppsknappen och vrid cylinderroddarens markering 
  (gul markering), på den sida cylindern ska sitta, till läget enligt fig 1.1
 b) Kontrollera att cylinderroddaren på vredsidan är rätt inställd enlig fig 1.2
 c) Montera cylinder och vred, samt prova funktionen med cylinder och vred 
  löst åtdragna.
 d) Kontrollera även funktionen när cylindern är ordentligt åtdragen samt 
  prova in- och utlåsning i det monterade slutblecken.
 e) Justera slutblecket om Du har ett godkänt sådant eller montera 
  t ex ASSA 2431.

Vredsida Cylindersida

Cylinderroddare

Cylinderroddare

Roddarstoppsknapp

Fig 1.1Fig 1.2

C



ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna

O
EM
80
05
.1
11
2.
1

ASSA 780
Monteringsanvisning 

2 Om vredet ska sitta på samma sida som roddarstoppsknappen.
 Vänsterhängd dörr sedd från gångjärnssidan.
 a Tryck in roddarstoppsknappen och vrid cylinderroddarens markering 
  (gul markering), på den sida vredet ska sitta, moturs till läget enligt fig 2.1
 b) Kontrollera att cylinderroddaren på cylindersidan är inställd enligt fig 2.2
 c-e) Enligt 1 ovan.

Att inställningen sker när låskistan sitter i dörren beror på att roddarstopps-
knappen inte kan tryckas in helt när cylinderroddarna är inställda enligt fig 2.

Låset ska gå lätt in i urtaget; vid behov justera med stämjärn.

Montera ev skyltar och trycke.

SÄKERHETSKASSETT ASSA 56 80
För att låset ska vara godkänt av försäkingsbolagen ska det kompletteras med ASSA 
5680, en utbytbar säkerhetskassett, som gör låset bortasäkert.

FUNKTION
När låset har reglats med cylindernyckeln och därefter låsts med tillhållarnyckeln 
är cylinderlåsningen och vredet spärrat. Låset kan då inte öppnas med enbart 
cylindernyckel eller vred.

OBS! Tillhållarnyckeln får inte vridas om förrän regeln är utreglad.

Montering
Säkerhetskassetten monteras genom att lossa de tre skruvarna i stolpen och dra ut 
det skyddsbleck som sitter mellan kolv och regel. I dess ställe skjuts säkerhetskas-
setten in, varefter ytterstolpen skruvas fast igen.

OBS! Om inte säkerhetskassetten är monterad, ska skyddsblecket sitta kvar för att 
förhindra att främmande föremål kommer in i låset.
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A Placera låshuset på plats i dören.

B För in tryckets fyrkantpinne på dess plats i låshuset.

C Mät noga avståndet A från dörrens framkant till fyrkantpinnen.

D Lägg 4 mm till måttet A och avsätt detta avstånd (A-4) från dörrens framkant 
 till två ställen på dörren (punkterna B).

E Drag en svag blyertslinje mellan B-B

F Mät från fyrkantpinnens ovansida 40,0 mm längs linjen B-B och sätt märke.

G Gör samma mätning på dörrens andra sida.

H Tag bort låset ur dörren och lägg det åt sidan, så att inte borrspån 
 kan tränga in i låset.

I Borra försiktigt från bägge sidor med 18 mm borr i centrum av märket.

J Den lilla nyckelskylten ASSA 5102 riktas in och trycks fast. 
 Tag därefter en vass kniv eller ett stämjärn och skär bort reliefprägningen 
 för nyckelhålet.

 Den större nyckelskylten ASSA 5432 monteras under cylinderringen 
 och vredet samt tryckets rosetter.

ASSA 5102

ASSA 5432


