Locklyft

Monteringsanvisning
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FÖRE
MONTERING
Locklyften går att montera på valfri sida.
Observera att du kan behöva flytta på lockets
lås/spännen (i panelen) för att kunna fästa
och låsa locket efter installation av locklyft.
Kontrollera att paketet innehåller alla delar
enligt listan på sidan 3. Vi har även skickat
med extra reservdelar för framtida bruk.
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Lista över delar
1
2
3
4
5
6

2 x lyftarm
1 x mittdel
2 x svängarm
2 x monteringsbeslag
2 x dämpare
1 x låshake

8 x täckbrickor stor bult

8 x täckbrickor liten bult

1 x bits

1 x borr

1 x bult till låshake

4 x stor låsmutter
5 x liten låsmutter

4 x stor bricka
5 x mellan bricka
4 x liten bricka

4 x stor bult

2 x liten bult

4 x monteringsdistans

30 x montageskruv

12 x självborrande skruv

2 x gummidistans

42 x täckbrickor
montageskruvar
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Steg 1
Gör följande på spabadets båda sidor: Måtta in 24 cm från panelens stående
dekorlist till bakkant av monteringsbeslaget (enligt pilen i bilden). Observera om du
har spamodellen Diamant så gäller 18 cm. Håll monteringsbeslaget upp mot
akrylkanten. Fäst fyra montageskruvar i monteringsbeslagets hål. Övriga sex montageskruvar fästes senare i steg 7 slutmontering.
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Steg 2
På båda sidor, för in stödarmens hake i lockets mittdel enligt bild. Skjut sedan in
lyftarmarnas ändar i mittdelen enligt bild med mittdelens borrhål snett uppåt. Fäst två
självborrande skruv i mittdelens vardera sida (mittenhålet på respektive sida).
Resterande fyra självborrande skruvar fästes i steg 7 slutmontering.
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Steg 3
På båda sidor: Skjut in svängarmen i lyftarmen med borrhålen uppåt enligt bilder
nedan. Kontrollera att L / R markeringen på svängarmarna stämmer för respektive sida
(L= vänster, R=höger). Fäst en självborrande skruv i mittenhålet för att låsa armarna i
varandra. Resterande två självborrande skruvar fästes i steg 7 slutmontering.
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Steg 4
För båda sidor: fäst monteringsdistanser, två stora brickor, två mellan brickor och två
stor bult, två stor låsmutter och en gummidistans enligt bild.
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Steg 5
Vik upp främre delen (halvan) av locket och lyft locket med lyftarmen (håll i skumgummihandtaget) så att locket är i uppfällt läge. För båda sidor: fäst dämpare enligt bild.
I dämparens övre fästpunkt med en liten bult, en liten bricka och en liten låsmutter.
I dämparens undre fästpunkt med en liten bult och en liten bricka.

9

Steg 6
Fäst låsspärren på valfri sida enligt bilderna med en ”bult till låshake”, en liten bricka,
en liten låsmutter. Låsspärren är till för att låsa locket i uppfällt läge.
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Steg 7 (slutmontering)
Provlyft locket och kontrollera att locket i öppet läge är rakt, samt att locket i stängt
läge ligger rakt över spabadets kanter. Gör eventuella justeringar och genomför slutmontage genom att :
1: på båda sidor fästa resterande montageskruvar i monteringsbeslaget
(enligt hänvisning i steg 1).
2: fästa resterande självborrande skruvar i mittdelens övriga hål
(enligt hänvisning i steg 2).
3: fästa resterande självborrande skruvar i respektive sidas svängarmar
(enligt hänvisning i steg 3).
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Steg 8
Fäst täckbrickorna på bultar och skruvar.
”Täckbrickor stor bult” fästes på stor bult.
”Täckbrickor liten bult” fästes på liten bult.
”Täckbrickor montageskruvar” fästes på montageskruvar.
Locklyftet är nu färdigmonterat.
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KONTAKT
Om du undrar över något så kontakta oss
gärna:
Telefon växel:
E-post: 		

011-17 33 54
service@swebad.se

		Swebad
		Importgatan 43
		
602 28 Norrköping

