ASSA 147
Monteringsanvisning

Montera låset enligt följande:
Kontrollera först om fönsterbågen höjer sig när de ordinarie fönsterkrokarna hakas:
- Stäng fönstret utan att haka fönsterkrokarna
- Drag en tunn blyertslinje längs karmens underkant
- Haka bägge fönsterkrokarna och kontrollera om linjen höjer sig mer än 1 mm. Gör
den det måste krokarna justeras innan låset monteras.
1. Här ska låset sitta vinkelrätt
mot fönsterbågen. Gör urtag
om så behövs.

Låset monteras med fönstret stängt och hakat och bör placeras straxt över den
understa fönsterkroken (minst 7 cm) alt. på annan lämplig plats.
1. Om karmen inte är vinkelrät mot fönsterbågen måste urtag i karmen göras. Se fig.

2. Hakens platta ska sitta
rakt i linje med låset

Börja med att montera haken som ska sitta på själva fönsterbågen.
2. VIKTIGT! Hakens platta måste sitta exakt i låsets förlängning. Se fig.
3. VIKTIGT! Hakens platta ska också sitta lodrätt. Se fig.
Plattan kan tejpas på plats för att underlätta placeringen.
Markera för de två skruvarna och förborra enligt följande:
Med 2,5 mm borr för träskruv, djup 20-25 mm
Med 6 mm borr för genomgående skruv och islagsmutter.
Skruva fast hakens platta med en träskruv (D) och en genomgående skruv med
islagsmutter (E). (Isolerglasfönster kräver två st träskruv D.)

D

3. Hakens platta ska
sitta lodrätt
4. Haken måste gå fritt

D alt. E

Stäng fönstret och placera låskistan så att haken går i.
4. Se till att haken går fritt. Se fig.
VIKTIGT! Avståndet mellan lås och fönsterbåge ska vara 5 - 6,5 mm.
Håll låset på plats (ev. tejpa) och markera för skruvarna.
Markera även hålet för nyckeln.
VIKTIGT! Markera i centrum.
Ta bort låset och förborra med 2,5 mm borr för skruvarna A. Försänk vid nyckelns
markering (C) ca 5 mm djupt med 8 mm borr. Detta för att få frigång för nyckeln.
Skruva fast låset med skruvarna A (rund skalle) och prova låsets funktion.

A
B
C Markera i centrum
och försänk 5 mm

Skruva till sist in skruv B som i låst läge blir dold.
Tryck på plastkåpan.
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Kontrollera att du har rätt nyckel
Fönsterlåset ASSA 147 levereras utan nycklar.

Du kan använda den ASSA 9-tillhållarnyckel du redan har till dörren.
Separata nycklar finns även att köpa. För att kontrollera att du har en 9-tillhållarnyckel ska du mäta bredden på nyckelns ax. Den ska vara 13 mm.

13 mm

Prova endast med en ASSA 9-tillhållarnyckel
Det är möjligt att du kan låsa fönsterlåset med en nyckel av annat fabrikat, men vi
garanterar inte att du kan låsa upp det igen. Är du tveksam kan du höra med den
som sålt nyckeln.

Öppna inte låset
Om skruvarna i låsets botten lossas måste låset på nytt justeras in av en fackman.

Sätt på plastkåpan först när låset är slutgiltigt monterat
Kåpan är konstruerad för att vara svår att ta av igen.

Tillbehör
Varje lås kan förses med vädringsbeslag, ASSA 5047, som säljs separat. Med detta
kan fönstret låsas såväl i stängt läge som i vädringsläge. Tänk på barnsäkerheten.

Till sist
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Har du flera olika ASSA 9-tillhållarnycklar: Kom ihåg vilken nyckel du låst med!

