Svenska Skydd MK3 Handbok

Grattis till ett säkrare boende
I denna broschyr hittar du information om låsen och
vanliga frågor om till exempel dörrskötsel, garantier och
försäkringar. Vi på Svenska Skydd hoppas att du ska bli
nöjd med din säkerhetsdörr och är det något du undrar
över så kan du alltid kontakta något av våra kontor.
Du finner mer information om Svenska Skydd MK3 och
en teknisk specifikation på svenskaskydd.se

Två stycken Dorma
Evolution SD DORMA
hakregellås

Låsinformation
HUVUDLÅSET

Det nedre låset med patentnyckel är ett ”hemmalås”.
Det låses med vred från insidan när ni är hemma.
EXTRALÅSET

Det övre låset är ett så kallat ”bortalås”. Det låses endast
när någon inte befinner sig i lägenheten.

Dubbla bakkantssäkringar

EXTRALÅSET SKA INTE LÅSAS NÄR NI ÄR HEMMA!

Detta på grund av att nyckeln eventuellt inte går att hitta
snabbt vid en nödsituation, som till exempel brand.
När ni stänger dörren utifrån ska ni inte hålla ned handtaget. Då går dörren inte i lås.

Stabil stålkarm
Försedd med förstärkta
låskåpor och säkerhetsbultar.

Förzinkade gångjärn
Förstärkta och justerbara.

När ni låst utifrån och trycker ned handtaget för att
försäkra er om att dörren är låst så trycks dörren ut av
spänningen i tätningslisten. Det gör att låset kan vara
trögt att låsa upp. Tryck då lätt på dörren tills ni hör ett
klickljud. När ni låser dörren från insidan drar ni dörren
mot er tills ni hör klickljudet.
Att trycka till eller dra dörren mot er ställer dörren i
rätt läge och gör den lätt att låsa eller låsa upp.

ENGLISH

MAIN LOCK

The lower lock, patent lock, is a ”being at home lock”.
This lock is activated by operating a turning knob from
inside the door when at home.
SUPPLEMENTARY LOCK

The upper lock is a ”away from home lock”. This lock is
always to be activated when there is nobody at home.
THE SUPPLEMENTARY LOCK SHALL NEVER BE ACTIVATED
WHEN AT HOME!

The reason is to avoid problems in quickly finding the
key in an emergency situation.
When closing the door from outside don´t press the
handle down in order for the lock to get activated.

Övrig information
Hur håller jag min dörr ren?

Rengör med milt rengöringsmedel, inte starka lösningsmedel som löser upp ytskiktet.
Hur sköter jag om min låscylinder?

Smörj låscylinder (huvudlåset) med Assa låsspray.
Extralåset (polislåset) får inte smörjas.
Vem kontaktar jag när fel uppstår?

Du kan kontakta Svenska Skydd under våra telefontider
08-16. Vid akuta låsproblem utanför kontorstid, kontakta
din lokala låssmed.
Vilka garantier gäller?

When you have activated the lock from outside and then
press the handle down to check that the door is locked,
the door will be pressed outwards due to bias caused
by the sealing gasket. This may cause the lock to be
somewhat hard to unlock. Apply a light pressure on the
door until a click sound appears. When activating the
lock from inside (when at home) pull the door against
you until the click sound appears.
The pressing or pulling of the door will make the door
return to its correct position and the door can easily be
unlocked.

5 års garanti.
Påverkar min nyinsatta säkerhetsdörr min hemförsäkring?

Ja, du kan få rabatt på din hemförsäkring om du har
säkerhetsdörr. Anmäl till ditt bolag att du har en Svenska
Skydd MK3 i klass 3 enligt SS ENV 1627.
Hur beställer jag fler nycklar till mina lås?

Genom att kontakta din fastighetsägare eller din lokala
låssmed.
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