Installationsanvisning
Sargent & Greenleaf
6630 och 6730
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Denna instruktion ska följas vid installation av mekaniskt
kombinationslås S&G 6630 och S&G 6730. Innan du
börjar installera säkerställ att ytan där låset ska monteras
är jämn och slät.

1. Dra ut regeln till sitt fullt utlåsta läge. Regeln
sticker ut ca 13mm från låskistan när den är
fullt utlåst.
2. Lossa de två skruvarna på deckeln.
3. Lossa deckeln och lägg den åt sidan.
4. Ta bort regelföraren och lägg den åt sidan.
5. Rikta in spindelhålet i låskistan mot spindelhålet i skåpet (max spindelhål ø12.7mm, min
spindelhål ø 9.5mm) och fäst låset mot skåpet
med en skruv i var och ett av de fyra hålen i
ytterkant av låskistan.

6. Montera plastbussningen på baksidan av
indexratten enligt bild och skruva fast indexratten på skåpdörrens utsida. Rikta in hålet i
centrum av indexratten så noga som möjligt
med spindelhålet i dörren.

7. Montera spindeln genom skåpets dörr och in
i låset. Gänga in spindeln i regelföraren tills
indexratten sitter stabilt i indexringen och
regelföraren sitter stabilt mot kodhjulsaxeln.
Märk platsen där spindeln går ut igenom
regelföraren.
8. Avlägsna spindeln från låset. Gänga in regelföraren på spindeln tills den är placerad mellan
indexratten och din markering. Kapa spindeln
vid din markering och jämna av änden tills
den är plan och fri från grader. Gänga av
regelföraren igen från spindeln för att åtgärda
ev. defekter på gängan efter kapning.

9. Montera spindeln genom skåpdörren och
gänga fast den på regelföraren tills den sitter
stabilt. Spindelns ände ska nu ligga i linje med
regelförarens yta.
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10. Backa regelföraren från spindeln tillräckligt
mycket för att rikta in urtaget för kilen i spindeln med motsvarande urtag för regelföraren, vilket i sin tur beror av i vilken position
låset monterats (LH=Vänster, RH=Höger,
VU=Upp, VD=Ned). För att avgöra vilken
position låset är monterat i, utgår man ifrån
insidan av skåpdörren. Om mindre än ett ½
varv krävs för att rikta in spåren mot varandra, backa regelföraren ett extra varv.

11. Sätt i en ny oanvänd kil i spåret för regelföraren och spindeln. ”Flaggan” på kilen ska
sträcka sig över kroppen på regelföraren
och INTE korsa änden på spindeln. Knacka
försiktigt ner kilen med en lätt hammare
tills dess den precis når ytan på regelföraren.
Säkerställ att kilen sitter fast, annars
fungerar inte låset korrekt.
12. Montera deckeln och fäst skruvarna.
13. Låset är nu monterat, läs igenom handhavande instruktionen för låset för att ställa
om kombinationen.
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