
ASSA Connect MPL
Bruksanvisning för flerpunktslås ASSA Connect MPL:

ASSA Connect MPL är en serie lås som är utvecklade för att ytterligare förbättra 
dörrens säkerhet och tätning. Detta uppnås genom att centrumlåsets regel 
har kompletterats med två yttre kolvar. 

Varning!

Observera att endast lätt handkraft 
behövs för att förregla låshuset. 
Om övervåld används finns risk att 
låset tar skada.

För att låsa upp
Nyckel eller vred vrids tillbaka för att häva förreglingen.  
Därefter dras hakregel och yttre hakkolvar/kilkolvar  
tillbaka genom att handtaget trycks ner.

1. Vrid nyckel eller vred tills det klickar. 

2. Tryck ner handtaget för att dra tillbaka hakregel och 
hakkolvar/kilkolvar. Dörren kan nu öppnas.

För att låsa
Först lyfts handtaget uppåt för att manövrera ut hakregel och 
yttre hakkolvar/kilkolvar. Därefter reglas låset genom en lätt 
vridning av nyckel eller vred.   

1. Lyft handtaget distinkt uppåt tills det tar stopp. 

2. Vrid nyckel eller vred tills det klickar. Handtaget är nu 
blockerat och låset reglat. Vid låsning med nyckel, fort-
sätt sen att vrida nyckeln åt samma håll tills den går att ta 
ur cylindern.

På ASSA Connect MPL används handtaget för att manövrera hakregel och yttre hakkolvar/kilkolvar.  
Vid låsning med ASSA Connect MPL blockeras handtaget, vilket gör att risken med att fallen 
dras in undviks och att rätt listtryck alltid säkerställs.

Hemmabekvämt & bortasäkert
(ASSA Connect 2002 MPL)

Funktionen ”Hemmabekvämt, bortasäkert” innebär 
att insidans vred är spärrat när man inte är hemma 
och att dörren då endast kan låsas upp med nyckel. 
När man är hemma kan vredet bekvämt användas 
för att låsa och låsa upp.

Hemmabekvämt
Låsning och upplåsning enligt ovan sker inifrån bekvämt med vredet.

Bortasäkert
För att aktivera ”bortasäkert” läge trycker man ner knappen på låsets 
kantskena, vilket spärrar vredet på insidan från användning. Lås sedan 
utifrån med nyckel enligt anvisningen ovan. 

Upplåsning sker sen med nyckel, och då kopplas vredfunktionen  
automatiskt in igen = ”hemmabekvämt”. Observera att upplåsning med 
nyckel fungerar både utifrån och inifrån vid ”bortasäkert” läge. ASSA ABLOY the global leader 

in door opening solutions.
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