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1. Allmänt

Beskrivning: 

Denna manual ger användaren kunskap om hur lyften ska användas. Läs och 
förstå manualen innan lyften används. Följ angivna instruktioner för säker 
användning och längre livslängd på produkten.

Fönsterlyftaren består av: 1. En skena  2. Ett gångjärnsfäste 3. En vantskruv 4. En 
fångrem med hake.

Fönsterlyftaren är ett verktyg där en person kan lyfta av alla typer av sidhängda 
utåtgående fönster från insidan av en byggnad.

Lyften är utvecklad för att lyfta utåtgående sidohängda fönster med maximal vikt 
enligt teknisk data. All annan användning är förbjuden. Tillverkaren frånskriver sig 
allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer vid felaktig användning 
eller hantering. 

Teknisk data: 
Längd: 1165 cm
Vikt: 4600 gr
Max last: 30 kg
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2. Säkerhetsuppgifter

Överskrid aldrig max last. Lyft bara fönster som lyftverktyget är avsett för.
Se till att fästanordningarna är i rätt läge och sitter fast.

Fara:  Vid lyft, förflyttning eller sänkning av last, håll uppsikt på och uppmärksamma 
personal som rör sig inom riskområdet. 

3. Handhavande

Förutsättningar: Lyftverktyget får endast brukas av operatör som noga har läst 
igenom denna bruksanvisning. Undvik arbete med Fönsterlyftaren då kraftig vind 
förekommer.

Förberedande åtgärder:
Planera lyftet och se gällande lokala föreskrifter/arbetsinstruktioner
Lyftverktyget får inte ha skador som kan äventyra säkerheten

4. Användning

1. Spännband/fångrem/hake:
    För runt spännbandet 1/3 ner på 
    fönsterbågen.
    Tighta!! Fäst haken 
    först på spännbandet sedan i
    det övre gångjärnet.

                                            
  

  

 



 2. Gångjärnsfästet:             
    Ta av gångjärnsfästet från
    vantskruven.
    För in gångjärnsfästet över 
    gångjärnet. Använd alltid nedre 
    delen av gångjärnsfästet.
    Tryck ner med vriddonet 
    och spänn fast. Gäller även
    fönstret på motsatt sida.

    OBS!!!! Gångjärnet skall 
    vara väl förankrat. 

3. Vantskruv:          
    Fäst vantskruven i
    gångjärnsfästets nedre tapp. 
    Säkra med sprint. Gäller även
    Fönstret på motsatt sida.
                                           
                                         

4. Lyftning: Håll med                            
    ena handen på 
    spännbandet.
    Vrid vantskruven.
    med andra handen tills 
    bågen lyfts av. Vid 
    påhängning                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                          

                                                      



5. Luta  fönsterbågen 
och för in. Vid påhängning 
för ut fönsterbågen. Rikta in 
de båda gångjärnstapparna i respektive 
gångjärn. Vrid på 
vantskruven tills de sänkts på plats.

6.Vid byte till motsatta sida; för 
vantskruven längs skenan mot 
kant.

5. Underhåll

Skötsel:
Lyftverktygets konstruktion är i princip underhållsfri och dess ingående detaljer/
komponenter skall före lyft okulärbesiktigas för slitage och vid behov bytas ut.

Periodiskt underhåll: Kontroll av lyftverktyg skall utföras av underhållsansvarig. 
Underhåll skall utföras enligt standard SS 768 50 06-Fortlöpande tillsyn.

Reparationer: Vid byte av ingående komponenter får endast likvärdiga 
komponenter användas. 
I tveksamma fall kontakta Fönsterlyften i SYD AB.

Modifieringar: Fönsterlyften i Syd AB tar inte ansvar för eventuella ingrepp/
ändringar på produkten.    



5. Materialbeskrivning

(Hake)

(Fångrem)

(Gångjärnsfäste)

(Vantskruv)

(Skena)
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