
 

 

GEBRUIKSAANWIJZING RUITENPLAATSER 

Positie A: is de transport positie 

Positie B: is de gebruik positie 

Positie C: Gebruiksaanwijzing 

C1: U drukt de gehele wagen naar voren, de zuiger komt tegen het glas en wordt 

aangezogen. In deze positie lift u de glasplaat door aan de lier te draaien, enkele 

centimeters! 

C2:U laat de wagen terug zakken op de 4 wielen en positioneert de glasplaat op of 

naast de onder plaat met vilt. U monteert zo nodig de kantelblokken ter bescherming 

van de ruiten aan de uiteinde. 

C3: Indien de glasplaat zwaarder wordt dan 70 à 80kg, adviseren wij u de stuurstang 

in deze positie te plaatsen zodat u meer kracht en houvast tijdens het voor over 

kantelen. 

C4: U kunt de wagen schuiner plaatsen door te draaien aan de wartel beneden bij de 

wielen. Indien u de glasplaat beneden langs de opzetplank laat zakken kunt u zelf in 

zeer nauwe doorgangen veilig naar binnen. 

C5: Zo kunt u de ruit draaien en de wagen moet op 4 wielen blijven staan. 

Waarschuwingen: 

Dit apparaat nooit zwaarder belasten als 150 kg, moet u meer tillen dan zijn er 

andere apparaten beschikbaar. 

Dit apparaat nooit voorover kantelen boven een open ruimte of vide, waardoor het 

apparaat zou kunnen vallen. 

Dit apparaat nooit gebruiken als hijsapparaat bijv. aan een rand van een balkon met 

een open ruimte erachter met val gevaar. 

Controleer altijd de zuignappen of zij voldoende aanzuigen en reinig ze met het juiste 

middel. 

Controleer altijd de banden spanning. 

Laat het apparaat jaarlijks door de leverancier onderhouden en inspecteren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANUAL: TOOL FOR PLACING WINDOWS 

Position A: Transport position 

Position B:  Use of tool position 

Position C: Manual 

C1: Press the wagon to the front. This will push the vacuum machine against the 

glass for squishing. In this position the glass plate will be lifted by turning the winch 

with a few centimeters! 

C2: Let the wagon fall back on the 4 wheels and position the glass plate on or next to 

the bottom plate with felt. Assemble if needed the tilting blocks for protection of the 

windows at the ends.  

C3: If the glassplate will be heavier than 70 or 80kg we advise to position the steering 

wheel like this because you will have more strengt hand grip when tilting.  

C4: You can position the wagon more oblique by turning the swivel in the wheels. In 

case you lower the glass plate next to the loading shelf, you can enter narrow 

passages safely.  

C5: This is how you can turn the window. Wagon must stand on 4 wheels all the time.   

 

Warnings:  

This device can lift up to 150kg max.If you need to lift more other devices are more 

suitable.  

Never bend this device over an open space, causing the device to fall.  

Never use this device as a hoisting tool at the edge of a balcony or open space with 

danger of falling.  

Always check the suction cups and clean them before every use.  

Always check the tension of the tires.  

Have your device annually checked by its supplier.  
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