Låsbeslag serie 4000, med Eurocylinder

Cylinderbyte:
Europacylinder kan
ersättas med följande
ASSA-cylindrar:
5623
4623
1623
6523

MONTAGEINSTRUKTION
Låsbeslag i kompositutförande,
komplett med invändig
nödöppningsfunktion
Modell 4225, med Eurocylinder
Finnebäcks AB , Frysen , S-671 70 Edane Tel. +46 570727770 Fax +46 570727771

Montering låsbeslag serie 4000

1. Markera låsets centrumposition enl fig 2,
och borra ett genomgående hål D=40 mm.
Markera, och borra sedan ge genomgående
fästhålet enligt fig.2.
Figur 1:
2. Kapa plastbussningen, (detalj 2), 2 mm
kortare än dörrbladets tjocklek. Placera den
i det borrade, D=40 mm centrumhålet.
3. Kapa den vita 4-kantiga stången 12 mm
längre än dörrbladets tjocklek och skjut in
dess ena ände i innerhandtagets urtag.
4. Montera den mjuka packningen (detalj 3)
på 4-kantstången (detalj 4).
5. Placera innerhandtaget i sitt rätta läge i
förhållande till fästhålen, enl. fig. 2.
6. Placera ytterhandtaget i sitt rätta läge.Var
noga med att både 4-kantstången och
låsbeslaget monteras helt horisontellt.
7. Fäst de 4 montageskruvarna, (detalj 5) och
dra åt dem med måttlig kraft.
Testa låsets funktion:
-Vid vridning av ytterhandtag skall
innerhandtaget följa med.
-Automatisk retur till horisontellt läge.
Vid ev. felaktig funktion:
-Kontrollera 4-kantstångens längd och
inpassning.
-Lossa, alt. dra åt, de 4 montageskruvarna en
aning.
8. Montera täckpropparna, (detalj 6) i sin
position i innerhandtaget.
9. Montera mothållet (detalj 1) enligt måtten i
figur 2 och 3. Ta hänsyn till önskat tryck på
tätningslisten och justera in med hjälp av
de slitsade fästhålen. Fixera därefter me
skruvarna i fast position.
Varning:
Kontrollera alltid korrekt funktion hos den
invändiga nödöppningen (i både låst och olåst
läge) med en person placerad på utsidan av
kyl/frysrummet.
UNDERHÅLL:
Kontrollera regelbundet, minst 1 gång årligen,
-Mekanisk kondition, inner och ytterhandtag
-Innerhandtagets medrotation vid vridning av
ytterhandtaget.
-Smörj
1. vid behov med vaselin eller annat
livsmedelsgodkänt smörjmedel.

Inv.handtag demonteras vid
cylinderbyte. Lossa 4 st
täckplugg o skruv. Utv.
handtag med cylinder blir
då tillgängligt för byte.

Invändigt kyl/frysrum

Utvändigt kyl/frysrum

Innerhandtag
Rotationsriktning

Borrmall, måttskiss för
förborrning av hålbild

Invändigt kyl/frysrum

Utvändigt kyl/frysrum

