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Spa Locklyft Covermate III



1.
Lägg på locket på karet  och se till att det ligger 
korrekt.

2.
Montera kultapparna R på vardera monteringsbeslag. 
Se fig 1a

3.
Montera låshandtaget Y på vald sida. Se fig 1b
OBS! Spänn bara muttern lätt, så att handtaget rör 
sig obehindrat.

4.
Montera metallplatta T och armbeslag enligt fig 
1c & 1d.
OBS! Metallplattan måste monteras på insidan av 
beslaget som låshandtaget sitter på. 3¼” bulten 
måste monteras på sidan med metallplattan. 
Skruva åt lätt. Spänner man för hårt missformas 
plasten och funktionen påverkas. Tryck fast de stora 
plastskydden över låsmuttrarna.

5.
Skruva fast de båda monteringsbeslagen G på sidan 
av karet med #12x2” O skruv.
Monteringsbeslagen ska sitta 10cm från bakkanten 
av karet och direkt under skalkanten. Se fig 2a.
Vid behov, förstärk med trä bakom panelerna för att 
locklyften ska sitta ordentligt.

För att få monteringsbeslagen helt slätt mot karets utsida 
behöver ”överlappet” på karets paneler sågas bort högst 
upp. Se fig 2b.

6.
Börja sedan på vänster sida med att lägga ut den
långa lockstödsarmen B ovanpå locket parallellt med 
vecket i locket.  Trä in den U-formade hållaren mellan
de båda lockhalvorna.
OBS! Tryck inte in den U-formade hållaren mellan 
sömmarna på locket. Se fig 3.
Med vänster stödarm liggande på locket, trä över 
den raka kopplingsdelen D över den långa änden på 
den vänstra stödarmen.  Gör sedan på samma sätt 
på höger sida.

7.
Trä pivåarmarna E på stödarmarna A & B enligt fig 3.
OBS! Skruva inte ihop delarna ännu.
Anslut pivåarmarna E i beslagen , se fig 1d.
Var noga med att vända skruvarna på rätt håll.
Spänn åt muttern försiktigt så att pivåarmen kan röra 
sig fritt.

8.
Montera kultapparna R på pivåarmarna. Täck 
muttrarna med plastkåpor. 
Kontrollera att kulan pekar ut från karet.
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2b Kapa av översta delen av listen mellan 
panelerna för att monteringsbeslaget 
ska ligga slätt mot panelerna.



9.
Justera så att alla delar ligger rätt, centrerade och ca 1 cm 

från lockets 
gångjärn så detta kan vikas upp.
Skruva ihop delarna med självborrande skruv N, Se fig 5.
OBS! Rotera mellandelen D så att skruvarna är horisontella 
och skruvhuvudet är vänt mot karets baksida.

10.
Med hjälp av locklyften, tag av locket från karet och ställ 
det i upprätt läge.
Knäpp fast gasdämparna på kultapparna. Se fig 6.
OBS! Den svarta kroppen av gasdämparen ska vara uppåt.
För att fästa gasämparen måste denna tryckas ihop. 

11.
Tryck på gummihylsorna V på sidan där låshandtaget sitter.
Se fig 7.
Montera handdukshållaren J på önskad sida. Se fig 8.

12.
Tryck på de båda täckbrickorna I & H på vardera sidan. 
Se fig 9.
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Innehållsförteckning
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Bruksanvisning

1.
Öppna locket och vik över på hälften.

2.
Lyft uppåt genom att dra röret med skumgreppet uppåt. 
Hydrauliken i kolvarna kommer att göra det mesta jobbet för att 
öppna locket helt.

3.
Gå ur karet och gå till sidan med låshandtaget. (LOCK BAR)
Det går inte att stänga locket utan att släppa på låshandtaget. 
Lyft upp låshandtaget och dra ned locket med hjälp av det 
skumförsedda greppet på röret.  
Dra ner tills locket vilar på karet. 
Vik över lockets andra halva så det vilar på karet. Lägg locket rätt 
vid behov.

4.
Använd inte locklyften vid starka vindar. Skador på person och spa 
kan ske om det blåser ned.


