
\TAUOI'l'US ! 

Lukossa ja etenkin sen avaimessa on voimakas 

magneetti, jota ei saa päästää kosketukseen luottokorttien, 

elektroniikkalaitteiden (puhelimet, tietokoneet) 

tai muiden herkkien laitteiden kanssa. 

Voimakkaat magneetit voivat aiheuttaa häiriöitä 

kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaan. 

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. 

Pakkaus sisältää: Tarvitset asennuksessa myös: 

- lukon - paran

- vastalevyn - poranterän 0 7mm

- kiinnityskaavion - piikin

- poraussyvyystulkin - ruuvimeisselin (Torx)
- liukutappi

- magneetin jatkopala

- kiinnitysruuvit 6 kpl

Tarkista ennen asennusta onko lukon asennustapa kuvan 1 vai 2 mukainen. 

Vaadittu oven paksuus: 16 mm - 30 mm (voidaan asentaa myös 14 mm paksuun oveen ilman liukutappia) 

Asennustapa 1 

Ovi ( MAX 5 mm l<-----+---1h-�+ 

20mm 

Asennustapa 1 

Varmista, että kaikki asennukseen liittyvät pinnat 
ovat puhtaita 

1. Poista kiinnityskaavion suojapaperi "PEEL OFF".

2. Kiinnitä liimapinta kaapin etureunaan, taite kaapin

sisäpuoliseen etureunaan."GUIDE LINE".

3. Taita seuraavaksi kaavio kaapin sisään ja merkitse

piikillä vastalevyn kiinnitysruuvien sijainti (+-merkit)

4. Poista tarrapalan suojapaperi ja paina ovi tiukasti

tarrapalaa vasten. Kiinnityskaavio tarttuu oveen.

5. Merkitse lukon kiinnitysruuvien paikat (+-merkit)

6. Merkitse lukon liukutapin porauskohta oveen

(iso +-merkki)

Muista käyttää muovista poraussyvyystulkkia poraus 

syvyyden merkitsemisessä. 

Kiinnityskaavio (ei mittakaavassa) 
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Asennustapa 2 
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Asennustapa 2 

Varmista, että kaikki asennukseen liittyvät pinnat 

ovat puhtaita. 

1. Poista kiinnityskaavion suojapaperi "PEEL OFF".

2. Kiinnitä liimapinta kaapissa olevaan pystyrimaan

taite pystyriman reunaan "GUIDE LINE".

-Mikäli rima on kapea leikkaa porauskaavio siten,
että taite "GUIDE LINE" osuu kohdalleen.

- Jos kaapissa ei ole pystyrimaa, aseta taite

"GUIDE LINE" kohdalleen mittaamalla kaapin

sivuseinän etureunasta oven vahvuuden verran

sisäänpäin ja aseta taite tälle linjalle

3. Merkitse piikillä vastalevyn kiinnitysruuvien sijainti

(+-merkit)

4. Pystyrimallinen kaappi

Poista tarrapalan suojapaperi ja paina ovi tiukasti
tarrapalaa vasten. Kiinnityskaavio tarttuu oveen.

Pystyrimaton kaappi 

Aseta kiinnityskaavion pisteviiva oven etureunaan. 

5. Merkitse lukon kiinnitysruuvien paikat (+-merkit)

6. Merkitse lukon liukutapin porauskohta oveen

(iso +-merkki)

Muista käyttää muovista poraussyvyystulkkia poraus 

syvyyden merkitsemisessä. 
25mm 


