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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.

Pivotlyftaren består av två separata varav varje del utgörs av:                                 
1. En Stödjepelare  2. En hjuldel 3. En skruvdel

Pivotlyftaren är ett verktyg för av och påhängning av pivothängda fönster. 

Lyften är utvecklad för att lyftaPivotfönster 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: 630 cm
Vikt: 2200 gr
Max last: 50 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

     Avlyftning av fönsterbåge

1. Ta loss fästdon och annat från fönsterbågen

2. Öppna och sväng runt bågen över dig. Du har nu bågen bakom dig.

3. Lyftarna monteras dikt an mot karmens fals, och med markeringen i linje med underkant     
    gångjärn.     

4. Justera med ställskruvarna mot karmens understycke och skruva fast lyftarna med två 
    två (2) st ankarskruvar i båda lyftarna.

5. Sväng försiktigt upp bågen på lyftarnas hjul.

6. Dra nu in bågen.



     Återmontage (Pålyftning)

1. För ut bågen så långt det går. Stannar automatiskt över gångjärnet.

2. Sväng försiktigt ner bågen så båda gångjärnen kommer i sina respektive läge.

3. Öppna eventuella spärrar på gångjärn.

4. Demontera lyftarna och sväng tillbaka fönsterbågen.  

 

5. Materialbeskrivning

     (Skruvdel)                                 (Stödjepelare)                                        (Hjuldel)
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