
Locklyftare 
Bottenplatta

Stödben, vänster sida 

Støtteben, höger sida 

Vinkelbeslag för bottenplatta 

Stödram

Gascylinder

Bär ram

Höger svängarm

Vänster svängarm

2 justerbara armar

2 st. M8 muttrar

6 st. M8 skruvar

4 st. 5x80mm träskruvar

4 st. M8 muttrar, rund topp 

6 st. M8 brickor

22 st. täckhattar

2 st. M8x40 Hex skruvar

2 st. M8 vingmuttrar

4 st. 1/2" PVC-täckhattar

1 st. säkerhetsvajer

2 st. bussningar 

2 st. gummi brickor

2 st. M8 muttrar, rund topp 

12 st. 5x18mm skruvar

4 st. gummiproppar 

2 st. gummi kuddar

2 st. låspinnarna

2 st. justerbara lock

6 st. 5x30mm träskruvar
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Locklyftare, montering

* Kontrollera att du har alla delar som behövs.
* Höger och vänster sida anges från framsidan av spabadet.
* Det rekommenderas att förborra med den bifogade borren

där träskruvar används

Steg 1: 

Skruva fast - Vänster ben till bottenplatta med 2 st. 8 
mm. bultar Kom ihåg att montera benet korrekt (Fig. 1)

Steg 2: 

Upprepa samma procedur för höger ben.(Fig. 2) 

Steg 3: 

Mät avståndet från spaets sockel till spaets ytterkant. Placera  
vinkelbeslaget enligt detta mått och markera placeringen.
Obs! Stödarmarna ska vara så nära spaet som möjligt.  (Fig. 3)
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Steg 4:

Använd 8 mm. skruvar för att fästa vinkelbeslaget.

Obs! placera fästet enligt anvisningarna i (Fig 4). 

UtespaLo
ck



Steg 5: 

Lyft upp utespaet och skjut under 
bottenplattan till vinkelbeslaget 
träffar socklen. Locklyftaren ska 
placeras i mitten på sidan.(fig. 5) 

Steg 6: 

Placera bärramen över stödramen enligt fig. 6. 

Steg 7: 

Ta bort säkerhetskedjan så att bärarramen kan vippa upp. (Var försiktig 
så att du inte träffar hållaren när gaspatronen expanderar.fig. 7). 

Steg 8: 

Justera stödramen höjd så att stödramen fluktar med den övre 
delen av udespaet (Fig. 8).
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Steg 9: 

Använd självskärande skruvar för 
att fästa stödramen till 
stödbenen. Det finns förborrade 
hål i ramen.
Täcka skruvarna med PVC-
hattarna.(Fig. 9)

Steg 10:

Placera armarna på hållaren enligt 
bild 10 och fäst dem med låsstift. 
Armarna ska vara lika långa.



Trin 13: 

Montera ändkåpan på andra sidan. 
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Trin 15: 

Sätt PVC-täckhattar på alla 
skruvar och muttrar.

Trin 17: 

Låsvajer kan användas för att låsa 
hållaren i stängt läge.
De drejbare endestykker kan drejes ind.

Trin 16: 

Locklyftaren är nu klar för användning. 

Trin 14: 

Använd 4 st. 8mm träskruvar för att 
fästa vinkelbeslaget på ytterkåpan för 
att stabilisera locklyftaren. 

Vid behov, använd 4 träskruvar för att 
fästa ramen på spates yttersida för 
ytterligare stabilisering. (Fig. 14)

Trin 1Trin 11:: 
Armarna ska justeras så att de kan ta 
det mesta av locket.(Fig. 11)

Trin 12: 

Mät tjockleken på det vikta locket och 
montera de två ändstyckena på rätt 
avstånd. Skruva fast ändkåpan med 
självskärande skruvar. Det finns 
förborrade hål.       


