
Luftkuddsdomkraft 
Artikel nr 828852 

Svensk instruktionsmanual 
 
Säkerhetsföreskrifter 
 

1. Denna Luftkuddsdomkraft kan lyfta maximalt 3 ton. Försök aldrig lyfta tyngre bilar. 
Detta medför allvarliga risker! 

2. Var noga med att låsa de hjul som inte ska lyftas så att bilen inte kan röra sig (drag 
alltid åt handbromsen och använd bromsklossar – Innan du lyfter upp bilen bör du läsa 
igenom dess instruktionsmanual noggrant) 

3. Rör aldrig avgasröret när bilens motor är påslagen, eller direkt efter att den har stängts 
av. Eftersom detta kan bli mycket varmt är det risk att du bränner dig! Undvik denna 
risk genom att applicera adaptern på avgasrörets slutstycke innan bilen startas. Vidrör 
aldrig någon av dessa delar sedan de monterats korrekt och bilen har startats. 
Observera att själva Bilhissen eller skyddsmattorna aldrig får komma i kontakt med 
avgasröret! 

4. Domkraften får inte användas för att lyfta upp bilar vid reparationer eller inspektioner 
av bilens underrede. Detta medför allvariga skaderisker! 
Ligg aldrig under en upphissad bil! 

5. Släpp ut gasen ur ballongen på ett säkert sätt när du är färdig så att du eller andra 
människor inte andas in avgasen. Inandning av avgaser medför allvarliga risker för 
förgiftning. 

6. Använd aldrig domkraften i slutna inomhusmiljöer. Detta medför allvarliga risker för 
förgiftning.  

7. Håll andra människor på säkerhetsavstånd till upphissad bil. 
8. Använd säkerhetsmattorna under domkraften för att undvika att ballongen skadas av 

vassa föremål på marken. Om ballongen skulle spricka medför detta allvarliga 
skaderisker. 

9. Använd inte domkraften för att lyfta bilar med dubbla avgasrör. Detta kan skada 
avgasrören. 

10. Domkraften är endast avsedd att användas tillsammans med bilar vars avgasrör 
omfattar maximalt 65 milimeters diameter. Du kan även använda domkraften med 
bilar som har ovalt avgasrör så länge som munstycket kan anslutas säkert till detta 
avgasrör, till exempel går det bra att använda domkraften med ett ovalt avgasrör som 
har måtten 30 x 60 mm. 

 
Förberedelser 
 
1. Tag ur domkraften ur förvaringsväskan som medföljer vid köpet. Vecka ut ballongen 

så att den är så slät som möjligt. Placera en av säkerhetsmattorna på marken där bilen 
ska lyftas. Lägg den släta domkraften på mattan. Lägg den andra säkerhetsmattan 
ovanpå domkraften för att förhindra att den skadas av vassa föremål på bilens 
undersida.  
Var noga med att blockera de hjul som inte ska lyftas så att bilen inte sätts i 
rörelse när den lyfts. Använd handbroms och bromsklossar. Var noga med att 
läsa igenom bilens instruktionsmanualer innan den lyfts. 

2. Anslut adapterns munstycke till fästet på domkraften och fixera den genom att vrida 
den medsols. 

3. Anslut det svarta gummistycket till avgasröret. 



4. Starta bilen och låt motorn gå på tomgång. Avgaserna kommer att fylla domkraften 
och lyfta bilen. 
OBS! 
Fyll aldrig domkraften maximalt. Detta medför risk för explosion. Rekommenderad 
nivå är att fylla den med cirka 80 procent av dess maximala kapacitet. 

5. När du når önskad lyfthöjd (när hjulen inte längre har markkontakt), tag bort det svarta 
munstycket från bilens avgasrör. En spärr inuti domkraften kommer att förhindra att 
den töms. 

6. För att tömma domkraften när reparationen är färdig, vrid slangmunstycket på 
domkraften motsols. Tag inte bort det helt förrän bilen är helt nersänkt igen. 

 
Att flytta bilen 
 
Om du kör i terräng kan det hända att bilen fastnar i lera eller snö. Du kan använda 
domkraften för att flytta bilen om den har fastnat. Det går att flytta bilen åt sidorna, framåt 
och bakåt med hjälp av domkraften.  
 
1. För att flytta bilen åt vänster, blockera det vänstra framhjulet, och om möjligt även det 

högra framhjulet enligt ritningen nedan. Placera Bilhissen under bilens vänstra bakre 
del och fyll den. Bilen kommer att flyttas åt vänster automatiskt. 

 

 
2. För att flytta bilen åt höger, gör som ovan fast placera domkraften under bilens högra, 

bakre del. Placera bromsklossarna omvänt. Se bild nedan: 
 

 
3.För att flytta bilen framåt eller bakåt, placera domkraften i mitten av bilens bakparti (för 
att flytta den framåt) eller i mitten av bilens framparti (för att flytta den bakåt). Blockera 
inte något a hjulen och fyll domkraften. Se bild nedan: 

 
   
 

 
 


