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Locklyft
Monteringsanvisning



Reservation för stavfel och bildåtergivelse.

Denna locklyft är universal och kan monteras på valfri sida 
av spabadet. Måttangivelser i denna handbok kan skilja från 
olika modeller av spabad och fabrikat.

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.
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3. Lista över delar

1 x bits

1 x borr 4 x låsmutter

4 x bricka 26 x täckbrickor för skruvar

4 x monteringsdistans

10 x montageskruv

15 x självborrande skruv1 x bits

1 x borr

1 x bits

1 x borr 4 x täckbrickor för låsmutter 1 x täcklock låsmutter

1 x handukshållare

2 x svängarm

1 x monteringsbeslag 1 x genomgående bult

4 x täckbrickor för låsmutter 1 x mittdel2 x lyftarm
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Steg 1
För båda sidor: fäst monteringsdistans, två brickor, två bultar, två låsmuttrar
och en gummidistans enligt bild. Fäst även täckbrickor för montageskruvar,
täckbrickor för bultar och rörplugg.

1. Lossa skruven där pilen pekar och placera beslaget över 
skruvhålet.

 

2. Innan beslaget fästs, montera den genomgående bulten. 
OBS den kan ej monteras i ett senare skede.

 

3. Fäst skruven i beslagets bakre skruvhål.
 

4. Mät in beslaget så det sitter rakt. Fäst sedan resterande 
monteringsskruvar.(Bild 3).

 

Gör följande på spabadets båda sidor:
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Steg 2

Montera ihop lyftarmar och mellanrör. Placera mellanröret
så endarna har samma avstånd från lockets ytterkanter.

Skjut in svängarmen i lyftarmen.

Montera monteringsdistanserna i hålet på
svängarmen (2 distanser/svängarm).

Monteringsdistans

Handukshållare kan fästas
med självborrande skruv i 
valfri svängarm.
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Steg 3

Justera in mellanröret med 1 cm avstånd
från lockets mittskarv. 

Mellanrörets förborrade hål skall peka snett
uppåt (se bild) innan de medföljande
självborrande skruvarna fästs.

Fäst de självborrande skruvarna i svängarmens
förborrade hål.

Skruva åt bulten med medföljande bricka så hårt 
att svängarmen enkelt kan lyftas och sänkas.

Montera de medföljande täckbrickorna för
skruv och låsmutter.
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Nu är locklyften färdigmonterad.
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www.swebad.se

Swebad, Lundatorpsvägen 5, 602 13 Norrköping
Telefon växel: 011-17 33 54, E-post: service@swebad.se


