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 Повдигач За Гипсокартон 

Инструкция за употреба 
Модел No. T 90010 
 

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно цялото ръководство и инструкциите за. Неспазването на 

предупрежденията и инструкциите може да доведе до сериозни наранявания. 

 

 



 

 Преди да настройвате и пускате в експлоатация уреда, моля, прочетете внимателно инструкциите и 

спазвайте стриктно инструкциите.  

 Това ръководство съдържа предпазни мерки за безопасност, някои препоръки, както и инструкции за 

експлоатация  необходими, за да се избегнат възможни материални щети и наранявания. 

 Преди да използвате повдигача, запознайте се с него  и неговите функции, така че да можете да го 

използвате правилно и най-вече безопасно. Ако имате несигурности или въпроси, моля, свържете се с 

вашия доставчик. 

 Производителят не носи отговорност за наранявания или повреди, причинени от или вследствие на 

неспазване на тези инструкции за експлоатация.  

 Запазете това ръководство на достъпно за всички потребители място. 
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1. Употреба 

Този повдигач е предназначен само за повдигане и закачане на гипсокартонени плоскости с 

максимално номинално натоварване от 60 кг. 

Повдигачът съответства на приложение I към Директива 2006/42 / ЕС на С относно машините. 

Само за лична употреба. 

Всички останали приложения не са разрешени. 

 

2. Правила за Безопасност 

 Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба. Използвайте повдигача само по 

предназначение. 

 Пазете децата далеч от продукта 

 Използвайте повдигача само за повдигане и монтаж на гипсокартон. Никога не повдигайте хора или 

други предмети с този продукт! 

 Никога не повдигайте повече от една плоча. Никога не повдигайте повече от 60 кг. 

 Винаги внимавайте при монтажа, работата и повдигането на гипсовия подемник. Вашите ръце и 

пръсти са застрашени от смачкване.  

 Не използвайте почдигача на открито. Употребата при климатични условия, като влага или вятър, 

може сериозно да застраши вашата безопасност. Платформата не трябва да се използва при 

екстремни климатични условия, като прекомерна топлина или студ. Температурата на околната 

среда трябва да бъде между 10° C и 30° C. 

 Използвайте върху твърди, равни и сухи повърхности. 

 Уверете се, че всички колела на повдигача са монтирани на хоризонтална основа и преди всяко 

повдигане или спускане, задействайте спирачките, разположени върху барабаните. 

 Не превишавайте допустимото номинално натоварване! Натоварването на продукта не трябва да 

надвишава 60 кг, в случай на претоварване безопасността на хората вече не е гарантирана. 

 Уверете се, че по време на повдигането и спускането няма домашни животни, лица и части от 

тялото в областта на товара, коляновия вал или ролките. 

 Уверете се, че никой не се подпира на устройството. 

 Не поправяйте или променяйте нищо по самото устройство. 

 Преди да започнете да използвате това устройство, се уверете че всички елементи са правилно 

монтирани. 

 Обърнете специално внимание на компонентите и най-вече на манивелата за повдигане на плочи 

за налчни повреди, влага и замърсяване. В случай на повреда на коляно, използването на уреда е 

забранено. Има риск от нараняване ! 

 Никога не използвайте повдигателната пластина, ако забележите някаква повреда. Има опасност 

от нараняване! 

 Уверете се, че настройвате повдигащия механизъм на платката преди началото на работа при 

условията на стайната температура, за да избегнете неизправност на коляновия вал и спирачката 

поради кондензация. 

 Уверете се, че регулирането на височината е заключено от предпазния лост. 

 Дръжте работната зона чиста и без препятствия и също така обърнете внимание за висящи 

предмети. 

 По време на работа с повдигача на плочи винаги носете защитна каска и предпазни очила. 

 Редовно проверявайте, че предпазителят на рафта се активира при повдигане на повдигателната 

пластина. 

 Дръжте повдигача на пластината добре преди спирачките да се освободят, тъй като повдигането 

на пластината може да се движи много бързо. 

 Дръжте индикатора и предупредителните етикети, прикрепени към уреда, в добро състояние. 
Обърнете внимание на предупредителните етикети и предупреждения, когато използвате 

повдигателната платформа. Уверете се, че трети лица, които са в работната среда, са наясно с 

уреда и са запознати с предупредителните знаци, етикети  и предупреждения. 

 Не позволявайте на деца и хора с умствени или физически увреждания да използват уреда. 

 Не използвайте този продукт в следните ситуации: 

 При екстремни климатични условия (много студено и горещо, при условия на силно магнитно 

излъчване)  

 при наличие на взривни вещества в мини 



 Около мрежовите електропроводи с различно напрежение, честотни стойности 

 а повдигане на товари, които включват следните материали: разтопен метал, киселина, 

радиоактивен материал или насипни стоки, които не са фиксирани или свързани помежду си 

 В контакт с храна 

 на кораби и подобни нестабилни обстоятелства 

 По време на използване на уреда работната среда трябва да е свободна от горими и експлозивни 

вещества (например газ). При възникване на евентуална искра, асансьорът може да се запали. 

 Работната среда и гипсокартонерът трябва да бъдат без видими препятствия 

 Не работете под повдигателната плоча, ако повдигнатият товар не е защитен от падане с 

подходящи средства. 

 

3.  Обяснение на символите 

В това ръководство за продукта ще откриете следните символи: 

 Общ предупредителен знак, Предупреждение за внимание и спазване на основни опасности. 

Всяка неоторизирана употреба, описана в това предупреждение, може да причини повреда 

на потребителя или на машината. 

 

Всеки потребител трябва да може да прочете това ръководство и да може да използва 

принципите на правовата държава, които другите потребители могат да използват. 

 

4. Технически данни 

Макс. товароподемност:  60 kg 

Височина на повдигане: прибл. 1.55 до 3.00 м 

Тегло:     Приблизително. 22.3 kg 

 

5. Описание 

 

1.  Напречна греда + 

въртящо колело със 

спирачка 

2. Рамка 

2.1 Манивела 

3. Напречна греда + 

въртящо колело без 

спирачка  

4. Съединение - коляно 

5. Заключващ лост 

6. Телескопична част 

6.1 Заключващ лост 

6.2 Увеличаване на 

сигурността 

7. Платформен 

повдигач 

8. Дръжка за повдигане 

на платформата 

9. Рамо за повдигане 

9.1 Застопоряване 

на панела 

10. Ръкохватка на 

рамката 

 

 

  



6. Части 

Figure 
Part 

Number 
Description Quantity 

 

1 
Напречна греда + въртящо колело със 
спирачка 

2 

 

2 – 2.1 Рамка + 2.1 Манивела 1 

 

3 
Напречна греда + въртящо колело без 
спирачка 

1 

 

4 Коляно на статива 1 

 

5 
 

Заключващ лост 1 

 

6 
Телескопична част + 
6.1 Заключващ лост + 6.2 Безопасност на 
подемната платформа 

1 

 

7 Платформен повдигач 1 

 

8 Дръжка за повдигане на платформата 1 

 

9 Рамо за повдигане 2 

 

10 Ръкохватка на рамката (шасито) 1 

 

11 Винт  M8 x 50 1 

 

12 Крилата гайка M8 7 

 

13 Шестоъгълен винт M8 x 55 3 

 

14 Винт M8 x 35 6 

 

15 Шестоъгълна гайка M8 3 

 

16 Винт M10 x 95 1 

 

17 Гайка M10 1 

 
18 Винт M8 x 45 2 

 



7. Монтаж 

Проверете всички части за всякакви повреди и се уверете, че са доставени 

всички части. 

Не използвайте повдигача, ако продуктът или части от него са повредени. 

Внимание! Продуктът и опаковката му не са детска играчка! Не трябва 

да се позволява на децата да играят с пластмасовата торбички, 

фолиа и малки части ! Има опасност от задушаване ! 

 

7.1 Необходими инструменти (не се доставят заедно с продукта) 

2 x Ключ с размер 13 (например гаечен ключ) 

2 x Ключ 17 (например гаечен ключ) 

 

7.2 Тринога 

1. Прикрепете напречната греда + колелата със спирачка (1) към долната част 

на рамката на корпуса (2), както е показано на фигура 1 с помощта на 

шестостенния винт M8 x 55 (13) и гайка M8 (15). Въртящото колело вече е 

свързано към напречната греда. Съединителната част, издаваща се от 

напречната греда, трябва да бъде както е показано на фигура 2. Продължете 

сглобяването с втората напречна греда + въртящото колело със спирачка. 

 

2. Монтирайте коляното на статива (4) към напречната греда и въртящото се 

колело (3), както е показано на Фигура 3-4-5. След това използвайте винтове M8 

x 55 (13) и шестостенни гайки M8 (15), за да закрепите въртящото се колело (3) 

към рамката (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Свържете двете рамена на триногата (4) с външните съединителни 

части: 2 напречни греди + въртящо колело със спирачка (1) с помощта на винтове M8 x 35 (14) и 

крилата гайка M8 (12 ). 

 

4. С помощта на заключващия лост (5) спуснете коляното на статива (4) в долния отвор, монтирайте 

статива с помощта на напречна греда и въртящо се колело без спирачки (3). По време на тази 

инсталация внимавайте да не плъзнете заключващия лост (5). (Фигури 6 и 7) 

 

 

 

 

 

 

  



7.3) Подемно устройство 

1. Поставете телескопичното тяло (6) през горната част на основната рамка (2), както е показано на 

фигура 8. Височината на телескопичното тяло (6) може да се регулира. За да улесните по-нататъшната 

конструкция, изберете долната позиция и фиксирайте телескопичното тяло (6), като използвате винт 

M8 x 50 (11) и крилната гайка M8 (12), която е в пръта на рамата (2). 

 

2. Поставете държача на панела (7) върху предварително монтирания телескопичен модул (6), 

фиксирайте го върху телескопичния корпус (6) с помощта на шестоъгълния винт M10 x 95 (16) и гайка 

M10 (17) (фигура 9). 

Внимание !: Риск от смачкване и нараняване! Закрепете носача на панела (7) с помощта на 

фиксиращата втулка (6.1) на телескопичния корпус (6), като се уверите, че носачът на панела 

не е наклонен, така че да остане в хоризонтално положение (Фигура 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Монтирайте рамото на повдигателната платформа (8) с 2 винта M8 x 35 (14) на горната част на 

носача на панела (7) (Фигура 11). 

 

4. Прикрепете рамената за повдигане на плочите (9) към външните краища на носача за повдигане на 

плочите (7), като поставите трапецовидните елементи един върху друг и рамената за повдигане на 

плочата (9), докато щракне на място (Фиг. 12). 

 

5. Прикрепете дръжката на рамката на шасито (10) към рамката на шасито (2) показано на Фиг. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Функция и предназначение 

 

8.1) Зарежда не на панели 

8.1.1) Зареждане за работа на наклонени тавани 

1. Преди да монтирате устройството за повдигане на гипс, уверете се, че 

спирачките на въртящите се колела (1) са пуснати, за да предотвратите 

търкаляне. 

2. Дръжте дръжката на повдигащата платформа (8) здраво с едната ръка и 

разхлабете заключващия лост (6.1) с другата ръка. 

 



 

Внимание! Има опасност от нараняване ! Веднага щом се освободи 

заключващият лост (6.1), пълната повдигаща плоча ще се изправи предна. 

Докато държите рамото на повдигателната платформа (8), приложете 

противотежест, за да позволите на повдигащото устройство на панела да се 

наклони напред. 

3. Поставете плочата за гипсокартон в центъра на държача (9.1), така че 

плочата за гипсокартон да е върху рамената за повдигане на плочата (9) 

(Фигура 14). 

4. Поставете щифта на предпазителя на платформата (6.2) през 

предоставените отвори (Фигура 15). 

 

8.1.2) Зареждане в наклонено положение за работа на тавани 

1. Продължете, както е описано в стъпки 1 - 3 в глава 8.1.1. 

2. Използвайте ръкохватката (8), за да поставите устройството за повдигане на плочи в хоризонтално 

положение и закрепете, като задействате заключващият лост (6.1). 

 

Внимание ! Има опасност от нараняване ! 

 Докато заключващия лост е включен (6.1), дръжте 

добре ръкохватката (8) на повдигащата платформа. 

Когато държите дръжката (8), трябва да упражнявате толкова 

голяма сила, че да държите товара в хоризонтално положение. 

Не освобождавайте дръжката (8), докато не сте се уверили, че 

заключващият лост (6.1) е включен. 

Съвет: Докато държите ръкохватката и след като заключващият 

лост (6.1) е заключен, упражнете леко натиск в 

противоположната посока. Устройството за повдигане на панели 

не трябва да се накланя. 

Внимание ! ВАЖНО ! 

В зависимост от вида и естеството на таванната конструкция и от изпозвания гипсокартон 

може да е необходимо да се монтират ключалките за панели на 180°, за да се гарантира, че 

плочата за гипсокартон е директно под таванната конструкция и може да бъде повдигната 

без фиксиращата плоча на плочата да се допира до плочата за гипсокартон, блокираща таванната 

конструкция. 

В тези случаи се препоръчва инсталацията на гипсовия подемник да бъде монтирана хоризонтално 

(раздел 8.1.3). В този случай, ако все още предпочитате да заредите продукта по-наклонено, 

следвайте инструкциите, описани в точка 3, поставете го в центъра на фиксаторите за закрепване на 

гипсовия панел (9.1) и завъртете ключалките на 180° (Фигура 16) 

Когато последният гипсов панел също е монтиран и таванът е завършен, панелът за захващане 

трябва да се завърти на 180°, така че гипсовата плоскост да може да се повдигне точно под тавана. 

3. Завъртете държач на панела с фиксатор (9.1) на 180°, разхлабете гайката, свалете винта и 

фиксатора (9.1). Свържете държача на фиксатора, както е показано на фигура 17, отново го затегнете 

с винта и гайката. Завъртете застопоряващата пластина (9.1) отново на 180° преди следващото 

натоварване, за да може да поставите плочата за гипсокартон в средата на държачите. 

Внимание ! Има опасност от нараняване ! 

Позицията на ключалките за панели трябва да се променя, когато няма гипсокартон върху 

гипсовия повдигач. 

 

 

8.1.3) Хоризонтално зареждане, за да работите върху тавани 

1. Преди да инсталирате устройство, уверете се, че спирачките 

на въртящите се колела (1) са заключени, за да предотвратите 

търкаляне. 

2. Използвайте ръкохватката (8), за да поставите устройството за 

повдигане на плочи в хоризонтално положение и закрепете, като 

задействате заключващият лост (6.1). 

Внимание ! Има опасност от нараняване ! 



Докато застопоряващият лост е включен (6.1), дръжте добре дръжката (8) на повдигащата платформа. 

Когато държите дръжката (8), трябва да упражнявате толкова голяма сила, че да държите товара в 

хоризонтално положение. 

3. Завъртете държач на панела с фиксатор (9.1) на 180 °, разхлабете гайката, за отстраните винта и 

издърпайте държача на панели (9.1). Прикрепете държача на плочата, както е показано на фиг.17, и 

отново монтирайте винта и крилната гайка. 

4. Заредете панела в повдигача като се уверите, че панела е внимателно центриран върху 

повдигащата плоча (see Фиг. 16). 

 

8.2) Повдигане и спускане 

8.2.1) Повдигане 

След като сте настроили повдигача в едно от описаните по-горе и 

подходящи положения, за повдигане на плоча продължете както 

следва. 

1. Ако движите платформата на късо разстояние след след 

зареждане, преди да повдигнете, уверете се, че са пуснати 

заключващите спирачки на колелата. 

2. Уверете се, че предпазителя на стойката (2.3) е поставен  

нагоре. 

Внимание! По време на повдигане, ако не можете да сложите застопорителя с натиск към 

зъбите,  предпазителя не се прилага. Уверете се, че 

предпазителят е поставен правилно (Фиг. 18) 

3. С едната ръка задръжте дръжката на рамката на шасито (10) и с 

другата ръка задръжте коляното за повдигане на плочата (2.1). 

Завъртете манивелата по посока на часовниковата стрелка, докато 

достигнете желаната височина. 

8.2.2) Спускане 

След като плочата за гипсокартон е повдигната и монтирана, 

повдигането на плочата може да се свали по следния начин. 

1. Отворете застопорителят (2.3) както е показано на фиг. 19.  

Може да се наложи да завъртите манивелата за повдигане на плочата (2.1) по посока на 

часовниковата стрелка, за да разхлабите предпазителя. 

Внимание! Има опасност от нараняване! 

3. Незабавно поставете отново предпазителя на гнездото (2.3), така че да е свързан към рамката. 

 Внимание! По време на спускането, ако не можете да сложите застопорителя с натиск към 

зъбите,  предпазителя не се прилага. Уверете се, че предпазителят е поставен правилно. 

 

8.3) Регулиране височината на телескопичния модул 

Височината на Телескопичният модул е регулируема до 39 см. Има 4 позиции на интервали от 13 cm. 

1. Регулирайте височината на телескопичния модул (6) само след като повдигача е напълно свален, 

както е описано в глава 8.2.2. 

2. Разхлабете крилната гайка и винта в горния край на стойката на рамката на корпуса (2) и плъзнете 

цялата повдигаща пластина, докато достигнете желаната настройка. 

3. Дръжте повдигащия елемент здраво, натиснете винта и го фиксирайте с крилната гайка. 

Внимание! Има опасност от нараняване! 

Повдигачът на панели е изключително тежък. При натискане и задържане на повдигателната плоча 

трябва да упражнявате достатъчно сила, за да използвате устройството за повдигане на плочата с 

винта и да фиксирате крилчата гайка. 

Винаги настройвайте височината на телескопичния модул според вашите нужди преди зареждането. 

Никога не настройвайте на височината за повдигане, докато е натоварени повдигача. 

8.4) Подвижност 

Ако е необходимо, можете да преместите повдигач по всяко време. 

За да го направите, следвайте следните стъпки. 

1. Спускайте ъстройството по начин, както е описано в секция 

8.2.2. 

2. Свалете напълно повдигащия елемент, като отстраните 

крилната гайка и разхлабите винта в горния край на стойката на 

рамката на корпуса (2) и издърпайте устройството. 



3. Извадете заключващия лост (5) на съединението за статива (4) и натиснете докрай движещата се 

напречна греда + въртящите се колела (със спирачка) (1), докато 

се заключи отново в показаната позиция (фиг. 20). 

4. При тази смяна на позицията на напречните пръти ширината на 

статива се намалява до около. 70 cm. 

5. Когато се преместите в новата работна зона, фиксирайте 

ставата на статива (5) в положение, показано на фиг. 21. 

Поставете елемента за повдигане на плочата обратно и го 

фиксирайте с винтове и гайки. 

 

Внимание! 

Регулирането ширината на напречните статива е позволено само за по-добра мобилност. За 

използването на повдигача на плочи винаги е необходимо да 

поставите статива както е показаното на Фигура 21. 

 

8.5) Плочи за гипскартон 

Благодарение на шесте опорни точки на носещите рамена на 

панели, гипсовите стъкла с височина 60 см и 125 см могат да 

бъдат безопасно заредени и монтирани с този продукт (фиг.22). 

 

9. Грижа и Поддръжка 

Редовното поддържане и грижи на продукта не само гарантира безопасно, но и продължително 

използване на това устройство. За Ваша безопасност извършвайте само дейности по поддръжката, 

описани в това ръководство за експлоатация. Всички поправки или настройки трябва да се извършват 

от квалифициран специалист. Не извършвайте никакви работи по поддръжката, преди да прочетете 

напълно тези инструкции. Ако е необходимо, свържете се с вашия квалифициран специалист. 

9.1) Грижа 

Внимание! Не използвайте химически, алкални, абразивни и агресивни детергенти или 

дезинфектанти и разтворители, тъй като те могат да повредят повърхността. 

1. Винаги дръжте повдигача почистен, без прах и мръсотии. Почиствайте повърхностите с 

влажна мека кърпа. 

2. Дръжте дръжките без масло и други мазни остатъци, за да предотвратите злополуки и да избегнете 

наранявания. 

3. Проверявайте редовно всички компоненти на повдигача за ръжда и корозия. Уверете се, че всички 

етикети върху продукта са добре записани на продукта. 

9.2) Поддръжка 

Проверявайте редовно всички винтове и гайки и ги затегнете, ако е необходимо. 

 

10. Ремонт 

Внимание! Всички ремонтни работи по повдигача нс плочи могат да се извършват само от 

квалифицирано лице. 

 

11. Съхранение 

Съхранявайте продукта в тъмна, суха среда без пряка слънчева светлина. 

Не допускайте достъп до децата. Препоръчителна температура на съхранение е 10 до 30 ° С. 

По време на съхранение спирачките винаги трябва да бъдат активирани, Повдигача на панели трябва 

да е напълно спусната и наклонена напред. Не трябва да се съхранява хоризонтално. 

 

12. Изхвърляне 

Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Машината трябва да бъде изхвърляна на 

предвидените за това места, съобразно местните правилници. Рециклирайте тези материалите, за да 

се предпази околната среда и да не се вреди на човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне 

на отпадъци. Моля, изхвърлете с подходящи системи за събиране на отпадъци. 

 

13. Гаранция 

Този продукт е предмет на законов гаранционен срок от 2 години. Моля, свържете се с отдела за 

обслужване на клиенти, ако продуктът се нуждае от ремонт. 



* Забележка: Снимките на продукта, посочени в това ръководство може леко да се различават от 

действителият продукт. 


