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A műszaki fejlődés miatti változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ábrák sematikusak, továbbá a kivitel és a részletek eltérhetnek a gyártott termékéitől. 
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1. Termékleírás 

 

1.1. Gyártói nyilatkozat 

A megfelelőségi nyilatkozat a használati utasítás mellékletét képezi. A 
HBL-sorozatú személyemelők a 2006/42/EK sz. gépészeti irányelv II A 
függelékének értelmében gépnek minősülnek. 
 

1.2. Rendeltetésszerű használat 

A HBL-sorozatú személyemelők kerekesszékben ülő vagy gurulós 
járókeretet használó személy szállítására szolgálnak.  

Az emelési folyamat alatt csak a kerekesszékben ülő személy 
tartózkodhat a személyemelő lapján. Álló személyek szállítása nem 
megengedett! A maximális teherbírás 225 kg, ehhez lásd még az 1.5 
Műszaki adatok c. fejezetet a 8. oldalon. 
Az ettől eltérő használat, különösen a teherszállítás, nem megengedett. 

A személyemelők használatának előfeltétele a felhasználó vagy a 
kezelőszemélyzet betanítása. A személyemelő biztonságos 
használatához javasolt egy, a kezelésre betanított második személy 
jelenléte. 

Ha a személyemelő használatakor nem tartja be ezen rendelkezést, akkor 
nem garantált a biztonságos üzemeltetés. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkért a személyemelő üzemeltetője felelős, és a 
gyártó garanciája ki van zárva. 

A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a használati utasítás 
elolvasása és az abban foglalt utasítások, különösen a biztonsági 
tudnivalók betartása. Továbbá hozzátartozik az összes ellenőrzési és 
karbantartási munkálat megadott időben való elvégzése. 

Az oldalsó beszerelésű személyemelők (HBL300 E, HBL600 E, HBL1000 
E) a lap mérete miatt nagy kerekesszékhez nem alkalmasak. Különösen a 
hátul hajtott kerékkel felszerelt elektromos székek forgási sugara nagy, és 
legtöbbször nem férnek rá a személyemelőre. 
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1.3. Csomag tartalma 

A HBL-sorozatú személyemelő csomagjában egy kezelőelem található; 
ehhez lásd még a 4.3 fejezetet a 13. oldalon. A HBL600 és a HBL1000 
személyemelők egy korláttal (1. ábra, 6. oldal) vannak felszerelve. A 
HBL300 esetében egy korlát opcionálisan beszerezhető.  
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1.4. Felépítés 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: HBL600 G személyemelő 
 
 
 

1. Lap 

2. Felhajtólemez 

3. Tartóoszlopok 

4. Állítólemez 

5. Korlát 

6. Motorház 

7. Löketszámláló 

8. Vészleállító 

9. Roló 

10. Oldalfal 

11. Opcionális korláttöltés                       2. ábra: HBL1000 G személyemelő 
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1.5. Műszaki adatok 

 

1.5.1. Megengedett környezeti hatások 

A HBL-sorozatú személyemelő az épületeken belülre és kívülre is 
telepíthető. A biztonságos használathoz szükséges megengedett 
hőmérséklet 0 °C és +40 °C között van, a relatív páratartalom max. 95% 
(nem kicsapódó). Védelmi osztály: IP25. 
 
 

1.5.2. Adatok  

 

Modell 
HBL 
mini 

HBL300 G HBL300 E HBL600 G HBL600 E HBL1000 G HBL1000 E 

Méretek mm-ben 

Emelési 
magasság 

170-400 300 300 600 600 1000 1000 

Rámpa 
magassága 

40 40 40 40 40 40 50 

Teljes magasság 
Emelési 
m + 150 

490 490 940 940 
1240*/ 
1190** 

 1250*/ 
 1200** 

Teljes szélesség 920 1055 1085 1055 1085 1155 1185 

Teljes hosszúság 1380-1650 1470 1440 1470 1440 1720 1730 

Lap szélessége 800 800 800 800 800 900 900 

Lap hosszúsága 900–1170 1170 1170 1170 1170 1420 1420 

Egyéb   * Töltés nélküli korlát esetén  
              ** műanyag töltésű korlát esetén 

Teherbírás *** 
225 kg 

Sebesség, 
terheléstől 
függően 

max. 0,02 m/s 

Elektromos 
csatlakozás 

230 V / 10 A 

Tömeg kb. 80 kg kb. 90 kg kb. 95 kg kb. 95 kg kb. 100 kg kb. 170 kg kb. 190 kg 

Motorteljesítmény 
24 V / 5 A / 120 W 

FIGYELEM! 
*** A teherbírást nem szabad túllépni!  
     Terhelés a lap közepén max. 225 kg 
     Teherbírás az egyik tartóoszlop mellett (Felépítés - 3) max. 100 kg 
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2. Biztonság 

A jelen használati utasításban a következő biztonsági szimbólumokat 
használjuk. Ezen szimbólumok az olvasó figyelmét mindenekelőtt a 
mellettük lévő biztonsági utasításra hívják fel. 
 
Ez a szimbólum arra utal, hogy a személyek élete és egészsége 
veszélyeztetve van. 
 
 
Ez a szimbólum arra utal, hogy a személyemelő, az anyagok és a 
környezet veszélyeztetve vannak. 
 
 
Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, amelyek a jobb megértést 
szolgálják. 
 
 

2.1. Bemeneti ellenőrzés 

Az első üzembe helyezés előtt végezzen bemeneti ellenőrzést. Ellenőrizze 
az elektromos csatlakozásokat, hogy nem áll-e fenn a kábel 
meghibásodása vagy kilógása, valamint hogy biztosítva van-e a 
felhajtólemez és a lap szabad mozgása. 
 

2.2. Szerelés és csatlakoztatás 

A személyemelő szerelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti; ehhez lásd a 8. fejezetet a 21. oldalon. 
 

2.3. Biztonsági utasítások felhasználóknak 

A személyemelő használatának alapfeltétele a felhasználók vagy a 
kezelőszemélyzet hivatalos szakemberek általi betanítása. 

Minden használat tilos, amelyik életveszélyes, valamint veszélyezteti a 
személyemelő üzembiztonságát. Különösen a túlterhelés és a 
teherszállítás tilos. 

A felhasználó köteles a személyemelőt emelés előtt ellenőrizni, hogy 
vannak-e rajta sérülések vagy hiányosságok. A biztonságot hátrányosan 
befolyásoló változásokat (többek között az üzemelés módjának 
megváltozását is) azonnal jelentse a szakvállalatnak vagy a gyártónak.  

A lapot és a felhajtó rámpát használat előtt tisztítsa meg a falevelektől, a 
homoktól, a hótól stb. 
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A felhajtólemezen vagy annak zsanérján semmi esetre se legyenek 
tárgyak. 
 
Arra a ritka esetre, ha elektromos vagy mechanikus hiba lépne fel a 
személyemelőn, a felhasználónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
segítséget hívjon. A személyemelő biztonságos használatához javasolt 
egy, a kezelésre betanított második személy bevonása.  
 
Az emelő típusa és a terhelés függvényében 5 vagy több egymást követő 
emelési folyamat miatt a motor termikusan túlterhelődhet. Ebben az 
esetben egy biztosíték kiold, és a hajtóegységnek kb. 60 percre van 
szüksége a lehűléshez. A személyemelő ezután ismét üzemkész. A 
személyemelő nem alkalmas a nagyon gyakori használatra. 
 

2.4. Általános biztonsági utasítások 

 Az emelési folyamat közben ne kapaszkodjon a tartóoszlopokba 
(1. ábra, 6. oldal, 3. pozíció), valamint ne nyúljon be a lap (1. 
ábra, 6. oldal, 1. pozíció) és az oldalfal (1. ábra, 6. oldal, 10. 
pozíció) közé. 

 Tartózkodjon a felesleges mozgásoktól (pl. manőverezés a 
kerekesszékkel vagy hintázás) az emelési folyamat során. 

 A kerekesszék legyen felszerelve billenés elleni védelemmel. 

 A kerekesszék vagy a gurulós járókeret fékje legyen behúzva az 
emelési folyamat során. A személyeknek ülniük kell!  

 Biztosítsa a nyilvános helyen lévő személyemelőt az illetéktelen 
használat ellen.  

 A személyemelő lap alatti terét hagyja szabadon. 

 Tűz esetén ne használja a személyemelőt. 

 Rossz időjárási viszonyok esetén ne használja a külső térben 
lévő személyemelőt. 

 Ne távolítsa el a személyemelő tartozékát képező táblákat. 
 

2.5. Az önhatalmú átalakítás és módosítás tilalma 

Az alkatrészek és a tartozékok kifejezetten ehhez a termékhez lettek 
kialakítva. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy ha nem az általunk 
szállított eredeti alkatrészeket és tartozékokat építi be/használja, akkor az 
bizonyos körülmények között negatívan befolyásolja a termék szerkezeti 
tulajdonságait, ami hátrányosan érinti az aktív és/vagy passzív 
üzembiztonságot, valamint a garancia elvesztéséhez vezethet. 
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A nem eredeti alkatrészek/tartozékok használata miatt bekövetkezett 
károkért a gyártó nem felel. 

 

A személyemelő engedélyünk nélkül sem szerkezetileg, sem 
biztonságtechnikailag nem módosítható. Minden önhatalmú módosítás 
ebben az értelemben kizárja vállalatunk felelősségét. 
 
 

3. Előfeltételek 

 

3.1. Felállítás helye 

 
A felállítás helyének bejárata (pl. ajtók, folyosók, kertkapuk stb.) legyen 
legalább olyan széles, mint a személyemelő. Az egyes alkatrészek 
méretcsökkentés céljából történő szétszerelése nem megengedett! 
A személyemelő körül legalább 50 mm-es szabad teret kell hagyni. A 
felhajtási területen a személyemelő állítólemeze és az áthidalandó 
magasság közötti távolság maximum 30 mm legyen. Az ennél nagyobb 
távolság esetére áthidaló rámpákat és szintkiegyenlítő talpazatokat 
kínálunk. 
 
A személyemelő legyen ismét eltávolítható a felállítás helyéről 
karbantartáshoz és javításhoz. Ezt nem befolyásolhatják az emelő körüli 
rögzített építmények vagy szerkezetek. 
 
Az üzemeltetőnek kell arról gondoskodnia, hogy a személyemelő 
beépítése ne jelentsen veszélyt a teljes építményre nézve.  
Ezenkívül a személyemelő használatához gondoskodni kell a megfelelő 
helyi világításról. 
 
 
 

3.2. Alapzat 

A személyemelőt egyenletes, minden irányban vízszintes alapzaton kell 
felállítani. Ennek megfelelő teherbírásúnak (a tömeget lásd az 1.5.2 
fejezetben a 8. oldalon) kell lennie (pl. esztrich, beton, járólap, kövezés, 
aszfalt stb.). 
A személyemelőt a talajhoz vagy a falhoz kell rögzíteni. 
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3.3. Bejárat, lépcső 

Ha a személyemelőt lépcsős bejárathoz állítja fel, lépcsőkiegyenlítő 
talpazatot (3. ábra) kell beépíteni. Ez opcionálisan beszerezhető. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra: 

Lépcsőkiegyenlítő talpazat (balra)   HBL600 G személyemelő talpazattal (jobbra). 
 

 

3.4. Csatlakozás 

A személyemelőt 230 V-os foglalathoz (10 A) csatlakoztassa. A hálózati 
kábel kb. 2,5 m hosszú. Külső területen egy szakember által kialakított 
földelésről kell gondoskodni a VDE-irányelvek szerint. 
 
 

4. Működés 

 

4.1. Vezérlési alapelv  

A személyemelő vezérlése a kezelői éberség-ellenőrzés elvén működik, 
azaz a kezelőegység gombját az emelési folyamat során állandóan 
nyomni kell. A gomb elengedésekor minden mozgás azonnal leáll. 
 

4.2. Emelési/leeresztési folyamat 

 

4.2.1. Emelés: 

A személyemelő lapja (4. ábra) legyen a legalsó állásban. Ügyeljen arra, 
hogy a felhajtólemez a padlóra ráfeküdjön (4. ábra, balra). Menjen a 
személyemelő lapjának közepére, és húzza be a kerekesszék vagy a 
gurulós járókeret fékjét. A személyeknek ülniük kell! 
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A felhajtólemez felemelkedik az emelési folyamat közben (4. ábra, jobbra). 
Ezért szabadon mozgathatónak kell lennie, és ne akadályozzák 
személyek, kerekek, lábtartók vagy egyéb tárgyak! 
A felhajtólemez csuklópántján sem lehet idegen test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ábra: A lap a legalsó állásban van, a felhajtólemez ráfekszik a 
padlózatra (balra); a felhajtólemez felemelkedik (jobbra). 
 
 
A lap emeléséhez tartsa lenyomva a gombot vagy a botkormányt az 
emelési folyamathoz (lásd a 4.3 fejezetet a 13. oldalon), amíg a 
személyemelő a felső helyzetben önmagától leáll. 
 
 
A felbillentett felhajtólemez  
(5. ábra) megakadályozza az elgurulást.  
 
 
Vigyázat: 
A felhajtólemez azonban nem nyújt teljes 
védelmet a kerekesszék személyemelőről 
való leesése 
ellen! Feltétlenül húzza be a kerekesszék 
vagy a gurulós járókeret  
fékjét.  A személyeknek ülniük kell!  
 

 

5. ábra: Felhajtólemez 
az elgurulás elleni 
védelemhez 

  

Lap Felhajtólemez 

Felhajtólemez 
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Ha a személyemelő kapuval (6. ábra) van 
felszerelve  
a felső kihajtóhoz, akkor automatikusan 
kireteszelődik, amikor a  
legfelső helyzetben lévő lap megérkezik 
         
      
   
         
 

6. ábra: Személyemelő 
kapuval a felső kihajtóhoz  
(opcionális) 
 
 

4.2.2. Leeresztés 

A személyemelő lapja legyen a legfelső állásban. Ügyeljen arra, hogy a 
lap és a felhajtó egy szintben legyen. Menjen a személyemelő közepére, 
és húzza be a kerekesszék vagy a gurulós 
járókeret fékjét.  
 
 
Ha a személyemelő kapuval (6. ábra) van 
felszerelve, annak teljesen csukva kell lennie, 
azaz a kapu reteszelésének a 7. ábra szerint 
reteszelve kell lennie. Ha ez nem teljesül, az 
emelő nem indul el! 
 

 

7. ábra: Kapureteszelés 

 

A lap leeresztéséhez tartsa lenyomva a gombot vagy a botkormányt a 
leeresztési folyamathoz (lásd a 4.3 fejezetet a 13. oldalon), amíg a 
felhajtólemez a padlóra ráhelyeződik (4. ábra, 11. oldal) és a 
személyemelő a felső helyzetben önmagától leáll. 
 
 

Kapu 

        Használati utasítás 
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4.3. Kezelőelemek 

 

4.3.1. Kábeles távvezérlés (standard) 

A kábeles távvezérlés (9. ábra) két gombbal van felszerelve, amelyek a 
személyemelő emelését, ill. leeresztését indítják el. 

A sérülések elkerülése érdekében ne húzza meg a távirányító kábelét! Ne 
használja a személyemelőt, ha a kábel vagy a ház láthatóan sérült, és 
jelentse azt azonnal (lásd a 8. fejezetet a 21. oldalon). 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

8. ábra: Kábeles távvezérlés 

 

 

4.3.2. Rádiós távvezérlések 

 
A rádiós távvezérlések a technika mai állásának és az elfogadott 
biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően vannak kialakítva. Ennek 
ellenére szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a 
felhasználó és mások testi épsége és élete veszélyeztetve lehet, valamint 
kárt tehet a készülékekben vagy más vagyontárgyakban. 
 
A rádiós távvezérlések (9., 10. és 11. ábra) két gombbal, egy 
billenőkapcsolóval vagy botkormánnyal vannak felszerelve, amelyek a 
személyemelő emelésére és leeresztésére szolgálnak.  
 
Egy gomb megnyomásakor, illetve a botkormány vagy a billenőkapcsoló 
valamely irányba való billentésekor a személyemelő a gomb elengedéséig 
mozog. 
 

  

emelés leeresztés 

        Használati utasítás 
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A rádióadó hatótávolsága nagyon nagy. A személyemelő véletlenszerű 
emelésének elkerülésére a rádiós távvezérlés használata csak közvetlen 
közelből és a kerekesszéket használónak a személyemelővel fenntartott 
szemkontaktusával engedélyezett! 

A rádiós távvezérlések áramellátása egy kereskedelmi forgalomban 
kapható 9 V-os teleppel (6LR61 típus) történik. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9. ábra: Kézi rádióadó billenőkapcsolóval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ábra: Kezelőpult gombokkal. 
 
 
 

emelés 

leeresztés 
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11. ábra: Kezelőpult botkormánnyal és mágnescsappal. 
 

 
 
 

4.3.3. Vészleállító 

 
 

A vészleállító megnyomásával (12. ábra) megszakad az áramellátás és a 
személyemelő megáll. A kioldás az óramutató járásával egyező irányba 
való elforgatással történik, amíg az láthatóan kiold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ábra: Vészleállító gomb a motorházon 

 

  Vészleállító 
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4.3.4. Elemcsere 

 
A kezelőpult és a kézi adó kereskedelmi forgalomban kapható 9 V-os 
teleppel (6LR61 típus) van ellátva. 
A cseréhez nyissa fel a kezelőpultot; ehhez egy kereszthornyos 
csavarhúzóval csavarozza ki a ház 4 kereszthornyos csavarját. Kézi adó 
esetén távolítsa el a hátoldalon lévő fedelet (13. ábra). Az elem 
cserélhető. A csere után helyezze vissza a kezelőpult csavarjait, illetve 
csukja be a kézi adó fedelét. 
 
 
A lemerült elemet helyezze egy elemek újrahasznosítására kialakított 
tárolóba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ábra: Elem, kézi rádióadó billenőkapcsolóval. 
 
 

Csavarok 

Elem 
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5. Karbantartás és ápolás 

 

5.1. Karbantartás és beállítások 

A személyemelő karbantartását kizárólag szakképzett személyzet 
végezheti; ehhez lásd a 8. fejezetet a 21. oldalon. 
 
1000 emelési folyamat után (a 2015-ös gyártási évtől -> 1500) (lásd az 1.3 
fejezetet az 5. oldalon, 1. ábra, 7. pozíció), ill. évente legalább egyszer 
karbantartást kell végezni. 
 
Ez a garancia betartásához is fontos! 
 
Ha a személyemelő különleges időjárású helyen áll, vagy homok, por, 
lomb stb. befolyásának van kitéve, akkor az üzemeltetőnek félévente 
karbantartást kell végeznie. 
 
A személyemelő gyárilag a szükséges emelési magasságra van beállítva. 
Az emelési magasság módosítását kizárólag hivatalos szakember 
végezheti. 
 

5.2. Útmutatás az ápoláshoz 

A személyemelő törlőkendővel vagy kefével és szappanos vízzel 
tisztítható. Oldószer és agresszív tisztítószer nem használható.  
 
Ne használjon kerti locsolótömlőt vagy nagy nyomású tisztítót!  
 
Az emelő belső részéről – amennyiben az külső térben található – kb. 3 
havonta (az emelőlap alól) el kell távolítani az idegen tárgyakat (leveleket, 
cigarettacsikkeket stb.). Ehhez csavarozza le az oldalfalat (10), majd 
tisztítsa meg az alaplapot porszívóval vagy kézi kefével.  
 
Minden használat előtt ellenőrizze a felhajtólemez csuklópántját, hogy 
szabadon mozog-e. 
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6. Szállítás 

 
A személyemelő csak akkor szállítható, ha a lap a legfelső állásban 
található (14. ábra, jobbra). A lap nem használható fogóeszközként a 
szállításhoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ábra: Személyemelő nem engedélyezett vízszintes szállítási 
helyzetben (balra) és személyemelő szállítási helyzetben (jobbra) 
 
Szállításhoz használjon egy kereskedelmi forgalomban kapható görgős 
szállítólapot (szerszámáruház). 
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7. Hibakeresés hiba esetén 

 

7.1. A személyemelő nem emelkedik 

 

Ok Megoldás 

 
1. Megnyomta a vészleállítót? 

Oldja ki a vészleállító gombot az óramutató 
járásával egyező irányba forgatással. A 
kapcsolónak láthatóan ki kell oldania. Ez a 
zöld körről ismerhető fel.  

2. A személyemelő csatlakoztatva van 
az áramhálózatra? 

Helyezze be a dugaszt az foglalatba, ill. 
kapcsolja be a foglalat kapcsolóját, ha fel 
van szerelve azzal. 

3. Általános áramszünet van? Ellenőrzés: Más elektromos készülékek 
működnek? 

Hívjon villamossági szakembert. 

4. Rádiós távvezérlés: Az elem lemerült 
vagy a távvezérlő meghibásodott. 

Cserélje ki az elemet vagy a távvezérlőt. 

5. Több egymást követő emelési 
folyamat után működésbe léphet a 
motor túlmelegedés elleni védelme. 

A motornak kb. 60 percre van szüksége 
ahhoz, hogy lehűljön. Ezután a 
személyemelő ismét üzemkész. 

 

7.2. A személyemelő felfelé menet megáll 

 

Ok Megoldás 

Túllépte a megengedett terhelést? Csökkentse terhelést. 

A kezelőelem gombja lenyomva marad? Tartsa nyomva a gombot. 

Ha több emelési folyamat történt, lásd a 7.1 fejezet 5. pontját. 
 

7.3. A személyemelő lefelé menet megáll 

 

Ok Megoldás 

Tárgyak vannak a személyemelő alatt? 
Menjen ismét a felső állásba. 
Tegye szabaddá a személyemelő alatti 
területet. 

A kezelőelem gombja lenyomva marad? Tartsa nyomva a gombot. 
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Ha a hiba továbbra is fennáll, értesítse azonnal a vevőszolgálatot (lásd 8. fejezet, 21. 
oldal). Feltétlenül adja meg a sorozatszámot, amely a motorházon található.   
 
 

8. Kiegészítő információk 

 

8.1. Vevőszolgálat, illetve szakkereskedés 

A vevőszolgálat, illetve a szakkereskedés adatai 
a használati utasítás hátoldalán lévő bélyegzőn találhatók. 
 

8.2. Gyártó 

 
Lehmann Rollstuhlrampen & Hebelifte 

Schützenplatz 5a 

28790 Schwanewede 

Tel.: +49 (0) 421 24 10 50 

Fax: +49 (0) 421 24 10 515 

info@hebelifte.de • www.hebelifte.de 
 
 
Van kérdése vagy kívánsága? Szívesen segítünk. 
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Átadta a helyi szakkereskedés: 

Jegyzetek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


