Bytte håndtak/lås WG 80
Demontering av håndtak/lås
3 mm

3 mm

Demonter låshaken ved å løsne på trykkskruen.

Skru medsols og dra litt i låshaken, for å få den ut.

x2
Løsne skruene på det innvendige håndtaket og ta bort
håndtaket.

Skru ut og ta bort
låsesprinten.

Ta bort den øvre
karmlisten i plast
(OBS! Denne skal
brukes senere). La
den nedre sitte på
plass.

x2

Demonter sluttstykket på
karmprofilen.

Montering av nytt håndtak/lås

Trykk i sikkerhetssperren i låskassen. Låskassen skal monteres fra
innsiden og pilen i sikkerhetssperren skal peke mot karmen.

Press opp sperren
i toppen med en
skrutrekker så at
den havner bak
profilen. Trykk i
toppen av låskassen så blir det
lettere å presse
opp sperren.

OPP

NED

OBS! Se til at
skruehullet går fritt
fra sperren.

Før inn låskassen med den
nedre delen først i profilen
og trykk så inn den øvre
delen.

Skru fast låssprinten.

3 mm

Løsne trykkskruen forsiktig så at låshaken kan føres inn. Juster låshaken
inn eller ut og spenn så trykkskruen
igjen.

Skru fast det utvendige håndtaket.
OBS! Sprinten på håndtaket skal
inn i hullet i låskassen.

4 mm

x2

Skru fast det innvendige håndtaket.
Låset på håndtaket skal peke fra
karmen. Dersom fargen på låset viser
feil, så går det å ta ut gummipluggen
og på den måten bytte farge.

Fest skruene i sluttstykket og trykk så fast den i karmen.
OBS! Vær nøye med at sporet i sluttstykket treffer karmens
motsvarende spor.

5-10 mm
Skru fast sluttstykket i karmen
x2
1005 mm fra bunnprofilen til
underkant av sluttstykket (275 mm
for vindu). Avhengig av skyvedørens
høyde, juster sluttstykket opp eller ned
om nødvendig.

x2

Monter tilbake karmlisten av
plast. Klipp på listen så at
den kommer ned ca 5-10 cm
bak sluttstykket.

Test låsets funksjon og juster låshaken
eller sluttstykket om nødvendig. Avslutt
så med å trykke fast dekkpluggene for
å skjule skruene.

