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Slagfast sikkerhedscylinder

2. Placér borebeskyttelsespladen. 

5. Placér de to yderste hylstermøtrikker, de fastholder boresikringsstifterne. 

3. Placér de to midterste hylstermøtrikker, de fastholder borebeskyttelsespladen. 

4. Sæt de to boresikringssifter i cylinderen. 

Klargøring udvendig cylinder TH3611

1. Sæt fjederringen på plads i sporet på det udvendige cylinderhus. 

De lige sider på hylster-
møtrikken skal passe med 
de lige sider i hullet.

Bemærk

Bemærk

De lige sider på hylster-
møtrikken skal passe med 
de lige sider i hullet.
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Slagfast sikkerhedscylinder

Hvis du skal montere en cylinder med vridergreb 
se side 12 for 3614 
   eller 
se side 18 for 3614M

9. Tag nu den klargjorte indvendige cylinder TH3613 og fastgør cylinderen på låsen og med  de fire skruer. 

7. Tag den klargjorte cylinder TH3611 og sæt cylinder-
kappen på.  
Vær opmærksom på at den lille flap i cylinderkap-
pen  skal gå i hak med den lille udfræsning på cylin-
derens underkant.

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612

6. Det anbefales at den slagfaste sikkerhedscykinder 
monteres på en godkendt låsekasse med 360° nøg-
ledrejning. Kontrollér at pilen i låsekassens cylinder-
fallerør peger nedad på begge sider. 

8. Fra bagsiden drejes cylinderringen ind over cylinder TH3611 og cylinderkappe.

Pil nedad

Indvendig
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Slagfast sikkerhedscylinder

10. Der blokeres for adgang til skruerne ved at placere skruedækslet over skruerne.  
Placér skruedækslet over de 4 skruer, kærven i midten af skruedækslet skal være i vandret position. 

11.  Isæt nøglen og drej den 45° med uret – helt hen til den lille markering for 45°. 

12. Med en skruetrækker drejes kærven i skruedækslet 90° MED uret, til den ikke kan komme længere. så kærven nu står 
i lodret position. Dette bevirker, at man skal have nøglen for at kunne afmontere cylinderen.

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612

Indvendig

Indvendig

Indvendig

Kærv i vandret position

Markering
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Slagfast sikkerhedscylinder

Indvendig

Indvendig

Udvendig
og

Indvendig

14. Sæt cylinderringen ind over cylinderkappen.  
Cylinderringen skal drejes mens den føres ind over 
kappen fra kappens bagside.

15. Placér cylinderkappe med cylinderring ind over  
den indvendige cylinder. Vær opmærksom på at  
den lille flap i cylinderkappen skal gå i hak med  
den lille udfræsning på cylinderens underkant.

16. Når cylinderkappen er placeret rigtigt på cylinderen skubbes cylinderringen helt ind til døren, den lille skrue skal  
 vende nedad. Spænd skruen. Gør det samme på dørens yderside. 

13. Drej nøglen tilbage til lodret og tag den ud. 

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612


