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Monteringsanvisning 
 

1. Innan man börjar monteringen bör man kontrollera att låset passar i låskistan och att 

låskistan passar i dörren. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med svängningsutrymme 

mellan låset och dörrkarmen. 

2. Låskistan L-445 trycke är vändbart och ändras enklast genom att lossa de tre skruvarna på 

låskistans framkant. 

3. Starta med att montera låskistan. Det övre lilla utlösartrycket ska slå i slutblecket när dörren 

stängs och den stora förreglingskolven skall då gå ut. Låskistan och slutblecket ska justeras så 

att avståndet mellan utlösartrycket samt slutblecket blir rätt. 

4. Det är bara på modellerna LP-808, LP-908 och LP- 905 som låsspindeln ska kapas längs med 

dörren.  

5. När låsspindeln träs igenom låskistan måste pilen peka uppåt. 

6. För lås 808: när man registrerar administrationsfingeravtrycket ska man inte använda samma 

finger som man kommer att använda som användarfinger. Registrera in två användarfingrar 

så man har ett i reserv om en skada inträffar på det fingret som man dagligen använder. 

7. Nyckeln kan vara trög första gången man använder den. Nyckeln skall gå runt utan motstånd. 

För att låsa LP-808 och LP-908 ska nyckeln bara vridas motsols ett kvarts varv. För lås LP-903 

och LP-905 ska nyckeln vridas motsols fyra till fem varv.  

 

OBS! Nyckeln ska bara användas i nödfall, den är inte konstruerad för daglig användning.   

 

8. För att undvika köldbryggor med kondensproblem som följd ska isolering (mineralull) läggas i 

hålen efter det gamla låset innan enheten skruvas ihop. 
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1. Märk 

Använd medföljande gummipackning och ett dörrhandtag för att märka ut var i 

dörren hålen skall borras.  

 

 

 

 

 

2. Borra       

Börja med att borra hålen till skruvarna halvvägs igenom från båda sidor med ett 

5mm-borr, fortsätt sedan att borra samma hål större med ett 10mm-borr.  

Använd därefter ett 16-30 mm-borr för att borra mittenhålet till sladden, även här 

är det viktigt att man borrar halvvägs igenom från båda sidor. 

 

 

 

 

 

 

3. Anslut 

Trä sladden från ytterdelen av låset igenom det stora hålet och montera sedan 

ytterdelen av låset tillsammans med gummipackningen. Låstappen skall kortas i 

linje med dörren, alltså till samma längd som dörren är tjock. Slipa sedan ner 

låstappen två mm.  Fäst därefter gummipackningen på insidan av låset. Koppla 

sedan ihop sladdarna från in- respektive utsida av låset. Var noga med att 

stickkontakterna är rättvända. 

OBS! Låstappen skall inte kortas på LP-903. 

 

 

 

4. Justera 

Använd mineralull eller annat isoleringsmaterial för att täta mellan de två stora 

hålen. Kontrollera att låstappen är rättvänd genom att texten UP är läslig och pilen 

framför texten pekar uppåt. Är låstappen felvänd kommer låset inte att fungera. 

Använd monteringssatsen med skruvar och fästen som medföljer. I de flesta fall 

räcker det med att använda en skruvdistans som monteras på låsets nedre 

skruvtapp .  
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5. Skruva 

Skruva i skruvarna men dra dem inte så hårt att det inte går att justera låset. Tänk 

på att använda rätt längd och tjocklek på skruvarna. Det är viktigt att låstappen är 

horisontell och att det inte är några mekaniska spänningar når låsets in- och 

yttersida skruvas ihop.  

 

 

 

6. Mät 

Kontrollera att låset sitter rakt och spänn därefter skruvarna ordentligt. Använd 

rätt längd på skruvarna så att gängorna tar 10-20mm. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sätt i batterier 

Sätt i batterierna och tänk på att vända plus- respektive minuspolerna rätt. Använd 

alkalinebatterier av bra kvalitet. Förväntad livslängd på batterierna är sex till tolv 

månader. 

 

 

 

 

 

 

9. Testa 

OBS! Det är viktigt att kontrollera låset efter monteringen, stäng därför inte 

dörren.   

Slå in den fabriksinställda PIN-koden, grön LED skall då blinka och ett pip höras 

från låset. Låset kommer att låsas upp och handtaget kan tryckas ner. Testa sedan 

insidan av låset och gör en efterspänning på skruvarna om så behövs. Se 

respektive låsmanual för tekniska ändringar, såsom koder och fingeravtryck. 


