
804369 Ellyftomat 15 cm 12V
801106 Ellyftomat 20 cm 12V
801094 Ellyftomat 28 cm 12V

804517 Ellyftomat 15 cm 24V
804491 Ellyftomat 20 cm 24V
804493 Ellyftomat 28 cm 24V

(fler modeller finns)

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)  800897 
6 mm insexnyckel
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Artiklar

Demontera stolens rygg. Lossa skruvarna (1) vid klämförband i stativ och lyft av överdelen av stolen från 
stativet. Vänd överdelen upp och ned så att den vilar på armstöden. Koppla ur batteriet genom att följa nedan 
anvisning (för 12V) eller dokument ”Fäste för styrsystem 24 V” på vår hemsida (för 24V). Demontera sitsen 
genom att lossa skruvarna i sittkrysset (2). Lossa skruvarna på sittkryssets ovansida som är fästa i ellyftomaten 
(3). Använd 4st M8x16 skruvar för att montera sittkryssets ovandel i ellyftomaten (3). OBS! Använd Loctite 
243 eller motsvarande för att säkra skruvarna. Återmontera sitsen i sittkrysset med skruvarna för sittkrysset 
(2). Montera och koppla in batteriet igen genom att följa nedan anvisningar (för 12V) eller dokument ”Fäste för 
styrsystem 24 V” (för 24V). Vänd överdelen av stolen rätt och för ned ellyftomaten i stativets centralrör. Rikta 
överdelen i stolens färdriktning och drag sedan åt skruvarna (1) med 6 mm insexnyckel till ett vridmoment på 
20 Nm. Avståndet mellan ellyftomatens underdel och golvet ska vara 30 mm.

Montering/demontering av 12-Voltsystem
Lossa batteriremmen och därefter batteriets anslutningar. Lossa reläkortsboxen från ellyftomatens 
aluminiumhus genom att skjuta av den från fästet på ellyftomatens hus. Skruva loss reläkortsboxfästet från 
ellyftomaten. Byt ellyftomaten. Skruva fast reläkortsboxfästet på den nya ellyftomaten. Fäst reläkortsboxen på 
ellyftomatens hus genom att skjuta på den. Fäst batteriremmen och därefter batteriets  anslutningar. Placera 
batteriet innanför styrvinklarna på sittkrysset. Anslut med svart kabel till batteriets minuspol och röd kabel till 
batteriets pluspol (A)
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Se dokument ”Fäste 
för styrsystem 24V”


