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topmonterad locklyft 
  

 

   

 

 

 

 

 
ARTIKEL 

BESKRIVNING ANTAL 

A STÖDARM 2 

B SKUMHANDTAG 2 

C MITTSTYCKE 1 

D VIPPBÅGE 2 

E HÄTTA, VIPPBÅGE 2 

F PLASTBUSSNING 4 

H MONTERINGSBESLAG 2 

K BULT 2 

L LÅSMUTTER 2 

M PACKNING 4 

N SJÄLVGÄNGANDE 
SKRUV 

12 

O MONTERINGSSKRUV 24 

P STOR SKRUVHÄTTA 2 

Q LITEN SKRUVHÄTTA 36 

R TÄCKKÅPA 2 

 



  
Steg 1 
Placera termolocket (i stängt läge) på spabadet och 
kontrollera att det ligger helt vinkelrätt på spabadet. 
 

 
 

Steg 2: 
Placera monteringsskenan (H) i önskad höjd. Avståndet ska vara mellan 12 och 
22 cm från nederkanten av akrylen till monteringsskenans överkant och 54 cm 
från framkanten på panellisten till bakkanten av monteringsskenan (Fig. 1). 
Märk ut skruvhål i monteringsskenan och borra upp markeringsmärkena med 
3 mm borr. 
Använd monteringsskruvarna (”O”) och fäst höger och vänster monterings-
skena (H) i sidopanelen. 
Vid montering 12 cm från akrylen krävs ett fritt utrymme baktill på ca 25 cm. 
Vid denna höjd kommer ca 75 procent av termolocket att synas ovanför 
spakanten i öppet läge. Vid montering 22 cm från akrylen krävs ett fritt 
utrymme på ca 38 cm (eftersom termolocket är koniskt).  Genom att placera 
monteringsskenorna i denna höjd kommer ca hälften av termolocket att synas 
ovanför spakanten i öppet läge. 
 

 
 

Steg 3: 
Sätt fast de båda vippbågarna (”D”) i monteringsskenorna (H) på vardera sidan 
om spabadet med 76 mm bultar (”K”) (Fig. 2).  
När vippbågarna är fästa trycks de bakåt till upprätt läge 

 

 
 

Steg 4: 
För in den långa änden av stödarmen (”A”) i mittstycket (”C”). Tryck därefter 
ned stödarmen i vippbågen (”D”) på vardera sidan om spabadet (fig. 3).                               
Sätt på skumgrepp (”B”) före montering av mittstycket, vipp- och stödarmen. 
 

 

Steg 5: 
Placera locklyften på termolocket och justera mittstycket och stödarmarna så 
att mittstycket hamnar helt parallellt, ca 1 cm från vecket i mitten av 
termolocket (fig. 4). Använd självgängande skruvar (”N”) för att fästa 
vippbågen i stödarmen och därefter stödarmen i mittstycket. 
OBS! Vrid mittstycket så att skruvhuvudena vänds bakåt mot kanten av 
spabadet och inte kommer i kontakt med överdraget. 
 

 Steg 6: 
Sätt på de svarta plastskruvhättorna på de synliga skruvarna (”P”) och (”Q”) 
och tryck in täckkåporna (”R”) i de oanvända hålen. 
 

 Steg 7: 
Tryck fast handdukshållaren (med tre krokar) på stödarmen på önskad sida av 
locklyften och fäst den med en skruv.   

  


