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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

18x
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MONTERING - LIGGANDE PANEL

LIGGANDE PANEL ALUMI PANEL STÅENDE PANEL

Det första man gör är att installera sidostyckerna, detta gör man på 

olika sätt beroende på vilken panel man har på sitt bad. 

Sid. 3 Sid. 4 Sid. 4

MONTERINGSANVISNING

Fortsätt till sid. 5

På båda sidor av spabadet:

Håll upp sidostycket mot badets 

akrylkant. Sätt tumstocken mot 

panelens stående dekorlist och 

mät ut 19,5 cm till sidostyckets 

bakre kant likt bilden. 

Markera hålen i övre raden på 

kompositpanelen (hoppa över 

det första hålet) och förborra 

genom enbart kompositpane-

len. Därefter fäster ni 8 st mon-

tageskruvar i de förborrade hå-

len på varje sidostycke.

Ingen skruv i första hålet

Skruva i 8
skruvar i de 
förborrade 
hålen.

Tips! Man kan såga av en bit av den stående dekorlisten 
för att få en plan yta till sidostyckerna.
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1. Visar sidostycket samt medföljande distans.

2. Visar placering av distans vid korrekt montering.

3. Hålet närmast sidostyckets vinkel, skall 
inte användas.

5. Sidostycket hålls upp mot spabadets skalkant. 
Se bild ovan för placering, förborra i det andra hålet 
på den övre raden. Borra igenom distans och vidare 
igenom aluminiumpanelen in i träregeln (stommen) 
på badet. 

6. Skruva fast en montageskruv i det förborrade 
hålet. Kontrollera så att sidostycket och distansen 
ligger rätt mot akrylkantens undersida och panel, 
förborra därefter resterande hål i den övre raden.
Skruva igenom distansen och vidare igenom alu-
miniumpanelen in i träregeln (stommen) på badet. 
Skruva sedan fast sidostycket i de övre hålen (dock 
inte det sista).

MONTERING - ALUMI PANEL

MONTERING - STÅENDE PANEL
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Gör följande steg på båda sidor av spabadet där locklyften  
skall fästas:
Håll upp sidostycket mot badets akrylkant.
Sätt en rak planka eller liknande mot badets akrylkant på den 
sida locket ska lyftas mot. Mät sedan ut 10 cm från sidostyckets 
bakre hål fram till plankans kant.
Markera hålen i övre raden på kompositpanelen och förborra 
dessa genom enbart kompositpanelen.
Därefter fäster ni 8 st montageskruvar i de förborrade hålen på 
varje sidostycke. 

Steg 1
Stående panel

På båda sidor av spabadet: 
Håll upp sidostycket mot badets akrylkant. Sätt en 
rak planka eller liknande mot badets akrylkant på 
den sida locket ska lyftas mot. 
 
Mät ut 10 cm från sidostyckets bakre hål fram till 
plankans kant enlig bild. Markera hålen i övre raden 
på kompositpanelen och förborra genom enbart 
kompositpanelen.  
Fäst montageskruvar i de förborrade hålen på varje 
sidostycke genom kompositpanelen och in i trä-
regeln (stommen).

Förborra 90˚

Fortsätt till sid. 5
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44

2x Lockstöd

1

1. Sätt i Lyftarmarnas hake på vardera sida i mitten 
av spabadslocket enligt bild ovan.

2. För in svängarmarna på respektive sida enligt 
bilden ovan.

4
1

Tänk på att ha den raka sidan av fästet 
mot sidostycket.

3 3
2

När sidostyckena är monterade enligt respektive panel, är det dags att montera resterande 

delar. 

Rak 
sida

4
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4. Skjut in lyftarmarnas ändar i mittendelen enligt 
bilden nedan med mittendelens borrhål riktat snett 
uppåt. 

5. Justera längden på 
remmarna.

6. Fäst lockstödet på 
locket med den dubbel-
häftande tejpen.

5 1

7. Fäst lyftarmen i 
sidostycket på båda 
sidor genom att skruva 
i de stora bultarna, 
enligt bild nedan.

1x Stor bult

1x Stor bricka
1x Mellan bricka

2x Monteringsdistans

1x Stor låsmutter

2x Täckbricka

1x Stor bult

1x Stor bricka
1x Mellan bricka

1x Monteringsdistans

1x Stor låsmutter

2x Täckbricka

2x Lockstöd

3. Trä i locklyftets 

remmar på mittendelen 

innan ni monterar ihop 

den med sido-

styckerna.
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Självborrande 
skruv

9. Skruva i ”Självborrande 
skruvarna” i mittendelen. 
Täck över skruvhuvudena 
med täckbricka.

Tips. Det är bra att ha någonting under så inte  
metallfliserna fastnar i spalocketstyget.

8. Justera längden 
på lyftarmarna och 
skruva fast med de 
självborrande 
skruvarna. Täck över 
skruvhuvudena med 
täckbricka.

Täck-
bricka

Självborrande 
skruv

Täck-
bricka

1

3

1x Liten bricka

1x Liten låsmutter

1x Lliten bult

2x Liten bricka

2x Stor låsmutter

4x Täckbricka

1x Täckbricka

11. Montering av Låsspärren
Fäst låsspärren på valfri sida med bulten till 
låshaken, en liten bricka och en liten låsmutter. 
Låsspärren är till för att låsa locket i uppfällt läge. 
Tänk på att inte skruva fast den för hårt, då den 
måste kunna vridas, för att kunna låsas och låsas 
upp.

1x Liten bricka

1x Liten låsmutter

1x Täckbricka

1x Bult till låshake

10. Montering av Dämpare
Vik upp främre halvan av locket och lyft locket med  
lyftarmen (håll i handtaget) så att locket är i uppfällt 
läge. Fäst dämpare på båda sidor enligt bilden. 
I dämparens övre fästpunkt med en liten bult, en liten 
bricka och en liten låsmutter. 
I dämparens undre fästpunkt fäster ni med en liten 
bricka och en liten låsmutter. Detta görs på båda 
sidorna på locklyftet. Täck över skruvhuvudena med 
täckbricka.

Låsspärr



www.viskanspa.se


