
Tekniska data:

400 kg
200 kg
200 kg
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Max 2,5 A
IP66
II
Typ B
Får ej användas i närhet av 
eldfarliga anestesigaser
VVS kallvatten
Eloxiderad aluminium
ABS-plast
Laminatskiva
Tillfälligt bruk

Max belastning:
Max lyftkraft:
Max belastning armstöd:
Elanslutning:
Strömstyrka in:
Täthetsklass:
Överspänningskategori:
Grad av skydd mot elektrisk stöt:
Grad av skydd vid användning i 
närhet av eldfarliga anestesigaser:
Spolvattenanslutning:
Material, armstöd, gavlar och topp:
Material, handtag (armstöd):
Material, front:
Driftsätt:

Installationsanvisning

Elevate
Art. nr. 16 000 - 16 019

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 LUDVIKA, Sweden

Läs Installationsanvisning och Bruksanvisning 
före installation och användning av Elevate.
Spara manualerna för framtida bruk.

Installationsanvisning, Sv. Art. nr. 16 151 Rev G

Tel: +46(0)240 101 02
info@svancare.se
www.svancare.se
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För att undvika risk för elektrisk chock får Elevate endast anslutas till ett nätuttag
med skyddsjord.

Handkontrollen får inte öppnas eller repareras av obehörig. Kontakta tillverkaren eller 
din distributör för hjälp med service.

Elevate får inte modifieras utan tillstånd från tillverkaren.

Elevate får inte användas samtidigt som den repareras eller underhålls.

Läs medföljande bruksanvisning.

Symboler i installationsanvisningen 

Försiktighet: Symbolen indikerar att försiktighet bör tas för att förhindra patient- eller
personskada och/eller försämring av utrustningen.

Varning: Varningssymbolen indikerar en potentiell fara som, om den inte undviks, 
kan innebära allvarlig patient- eller personskada.

Tillverkare

Svan Care AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden
www.svancare.se

Försäkran om överensstämmelse

Produkten är CE-märkt enligt MDR 2017/745.

Installationsanvisningen avser

Modell: Elevate
Art. nr.: 16 000 – 16 019
Serienummer: 200 –

Tillbehör

Följande tillbehör kan användas till produkten:
Benämning       Artikelnummer
Armstöd, par  16080 – 16089
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Golvavlopp
ø 110

Väggavlopp
ø 110

Golv- eller 
väggavlopp
(sidovy)

Vid större avstånd av golvavlopp från 
vägg (71 - 106), måste distanser 
användas, se anvisning 2b (sida 6).
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Viktiga mått att kontrollera innan installation av Elevate påbörjas

Elevate med armstöd (tillbehör)

480

Minimum 400
(frimått)

C-C 600

660



 

 

Vid större avstånd av golvavlopp från 
vägg (71 - 106), måste distanser 
användas, se anvisning 2b (sida 6).

Fästs med minst två 

skruvar i trä
regel 

eller betongvägg.

El kan anslutas inom dessa områden 

med fast installation eller stickkontakt

(100 - 240 VAC, 50/60 Hz).

(El kan även anslutas utanför 

lyften med fast installation 

eller stickkontakt).

Fästs med minst 

fyra skruvar i träregel 

eller betongvägg.

Vatten kan även anslutas inom 

detta område (genom vägg).

Utanpåliggande vatten in

(vattenanslutning

med typ Ballofix)

100 50 50

0

~ 430
660 (Elevate med armstöd)

Anslutn.

el

Anslutn.

el, alt.

C
en

tru
m

lin
je

Minimum 400 (frim
ått)

Vägg-

avlopp

Golv-

avlopp

42
0

~ 
90

~ 
15

0

52
0

~ 
99

0

~ 
94

0

~ 
89

0

~ 
84

0

52
0

27
0

19
0

Vatten in, alt.

100

85
65

4

Förberedelse innan installation av Elevate
(Alla mått i mm)

1

Elevate 
med armstöd480

C-C 600
660
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Golv- eller 
väggavlopp
(sidovy)



Viktigt att centrumlinjen på Elevate 
är exakt placerad i avloppets 
centrum.
Använd vattenpass och justera 
fötterna på Elevate så att 
väggfästet hamnar lodrätt.
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Fortsätt med anvisning 3 (sida 8)

Montering av väggplåt2a

Välj skruv och plugg 
utifrån väggmaterial
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Fortsätt med anvisning 2c (följande sida)

Montering av väggplåt (vid större avstånd från vägg)

Välj skruv och plugg 
utifrån väggmaterial

Distanser

Viktigt att centrumlinjen på Elevate 
är exakt placerad i avloppets 
centrum.
Använd vattenpass och justera 
fötterna på Elevate så att 
väggfästet hamnar lodrätt.

2b
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Montering av extra krage (vid större avstånd från vägg)

Fortsätt med anvisning 3 (sida 8)

15 st

2c



Frontens framkant
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(ø 50)

(ø 50)

(ø 44)

(ø 44)

Spolrör

Spolrör

x100

Beskrivning vart spolröret ska kapas (x), se 
separat installationsanvisning från tillverkaren 
av toaletten.

Notera!

100 + x A

C

B

Kapning av spolrör3



Montering av vattenslang och vattentank4

5

6

Buntband

~ 
86

0

Skruva åt vattenslangen 
försiktigt - anslutning i 
plast!

OBS! Vattentank
4. Montera vattenslangen 
(OBS! Rak koppling mot 
vattentanken).
5. Lyft av aluminiumlocket 
(snäppfästen). Dra 
vattenslangen som bilden 
visar och häng vatten-
tanken på ramens fäste.
6. Spolröret ska nu vila i 
ramens urtag. Fixera 
vattenslangen med 
buntband enligt bildens 
anvisning. Montera 
tillbaka aluminiumlocket 
(snäppfästen).

‘Snäpp’

9
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Viktigt - gör detta först! 
Skruva in denna stoppskruv till 
kant i kant (i bakkant). 
Stoppskruven hindrar under 
montage den rörliga släden från 
att ramla ned och förorsaka 
skada.
OBS! Stoppskruven är inte 
monterad vid leverans.

Bakkant

Montering av släde7
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Vatten in

(vattenanslutning

med typ Ballofix)

Vatten in, alt.

Anslutning av vatten8



“Klick”

“Klick”

Till uttag för 

handkontroll

Till ställdon

12

Montering av elcentral9

10 11
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När ställdonets övre skruv är 
monterad, kör upp Elevate något 
och skruva in den röda stopp-
skruven (till gängslut).

OBS! All installation av 
el måste utföras av behörig 
personal.
Anslut el med fast installation eller 
stickkontakt (100 - 240 VAC, 50/60 Hz).
El kan även anslutas utanför lyften med 
fast installation eller stickkontakt.

13

Montering av ställdon12

14

13 



 Svart tätningsring
(avloppsrör ø 125)

Blå tätningsring
(avloppsrör ø 110)

Monterad avloppsslang
i golv (sidovy)

14

Montering av avloppsslang i golv

Fortsätt med anvisning 16 (sida 17)

15a

Max åtdragningsmoment 0,6 Nm



 Svart tätningsring
(avloppsrör ø 125)

Blå tätningsring
(avloppsrör ø 110)

Monterad avloppsslang
i vägg (sidovy)
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Fortsätt med anvisning 16 (sida 17)

Montering av avloppsslang i vägg15b

Max åtdragningsmoment 0,6 Nm



 Svart tätningsring
(avloppsrör ø 125)

Blå tätningsring
(avloppsrör ø 110)

Monterad avloppsslang
i golv (sidovy)

16

Fortsätt med anvisning 16 (sida 17)

Montering av avloppsslang i golv (vid större avstånd från vägg)15c

Max åtdragningsmoment 0,6 Nm



Frontens framkant

17

Avloppsrör

42 y

42 + y

Beskrivning vart avloppsröret ska kapas (y), se 
separat installationsanvisning från tillverkaren 
av toaletten.

Notera!

Kapning av avloppsrör16



Längd på utstickande 
pinnskruvar (z), se 
separat installations-
anvisning från tillverkaren 
av toaletten.

Notera!

18

z

Montering av pinnskruvar17
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Notera!

Smörj spolrör och avloppsrör 
med fett innan montering.

Spolknapp

A. Lyft av aluminium-
locket (snäppfästen).
B. För in spolknappen 
genom frontplåt och 
vinkelfäste.
C. Montera den vita 
plastmuttern och vrid fast.
D. Montera de två
slangarna enligt 
anvisning.
E. Montera tillbaka 
aluminiumlocket 
(snäppfästen).

‘Snäpp’

Blå slang

Transparent slang

Montering av front, toalett och spolknapp18



Öppna ventilen för vatten in. Låt vatten-
tanken först fyllas och provspola sedan.
OBS! Kontrollera noga så att inget 
vattenläckage förekommer vid 
vattenanslutning.
Syna avloppet noga så att inget vatten 
rinner ut när man spolar!

Vatten in, alt.

Vatten in

20

Öppna ventilen för vatten in - provspola19



A B
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Montering av underdel20



“Klick”
(magnet)!

Kontrollera så jalusiet glider lätt, 
är centrerat och rakt monterat.

Provkör,
se produktens
bruksanvisning

22

Montering av jalusi21

22
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Ihopsättning av armstöd (tillval)

Montera och demontera armstöd (se sida 24)

A

A

B

B
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Montera armstöd (tillval)

Demontera armstöd (tillval)


