ASSA 5477 och 5479
Monteringsanvisning för vredskylt

Vredskylten är avsedd för lås ASSA 479 Osym/Sym.
Den vredpinne med fjäder som ska användas tillsammans med vredet finns i
låsförpackningen.
1. Montera låset i dörren
2. Kapa vredskyltarnas skruvar till lämplig längd och montera ytter- och innerskylt
utan vred.
3. Klipp ur mallen efter den streckade linjen och placera den på vredbrickans
plats. Gör ett märke med en syl i borrmarkeringen.
4. Demontera skyltar och lås. Borra med minst 20 mm borr in i urtaget. OBS!
borra inte med låset på plats.
5. Montera tillbaka låset i dörren
6. Placera den korta delen av vredpinnen i låsets vredbussning.
Flänsen ska ligga an mot låset.
Fjädern är till för att pressa vredpinnen in i låset.
7. Sätt vredet på pinnen enligt skiss. Fjädern blir då något hoptryckt. Vredbrickan
vrides så att den passar in i skyltens urtag. OBS! vredpinnen får ej bottna i
vredet
8. Montera skyltarna och trycket. Innan skruvarna dras fast, ska låsets och vredets
funktion kontrolleras. Det är viktigt att vredet sitter så att vredpinnen ej kärvar.
Kontrollera även att skyltens nyckelhål sitter rätt i förhållande till låset.
OBS! Nyckeln får ej sitta i låset när vredet används och att vridningen av vredet
alltid skall fullföljas till vredets ändlägen, annars blockeras möjligheten att
öppna med nyckel.

Funktionen

FAS 479 kan bekvämt låsas och låsas upp med vredet från insidan av dörren.
Det medger att bostaden snabbt kan utrymmas vid t ex brand. För att göra
låset bortasäkert vrider man vredet ett extra snäpp bakåt. När man sedan låser
med nyckeln blir vredet spärrat och låset kan endast öppnas med nyckel.

Nattspärr
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Om vredet kan nås via brevinkastet kan man, om så önskas, spärra vredet med
en speciell nattspärr. Nattspärren består av en sprint som sätts in i vredet/
vredskylten och därigenom hindrar vredet från att vridas runt.

