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Gipskartonplatten

BEDIENUNGSANLEITUNG UND 

SICHERHEITSHINWEISE

Kez
Kezelési utasítás 

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Az állvánnyal csak olyan munkatársak dolgozhatnak,
akik ezt a leírást elolvasták, megértették és ezt alá-
írásukkal tanúsítják.

A leírást javasoljuk lemásolni és a  másolatot az
állványon vagy annak közelében elhelyezni, hogy
bármikor kéznél legyen, meg lehessen nézni benne
valamit, szükség esetén.

A munkabiztonsági tudnivalókat lásd a leírás végén, a 9. oldalon,
az utolsó, 10. oldalon található a karbantartásról és a garanciáról
szóló rész, valamint a minőségtanúsítás. (Konformitás nyilatkozat)

,
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BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG 
DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL 
BENUTZEN.

Referenz: 267355
Maximale Zuladung: 80 kg
Maximale Dimension der Platten: 1,20 x 3,60 m
Minimale Dimension der Platten: 0,15 x 0,60 m
Maximale Höhe mit integrierter Verlängerung: 4,50 m
Maximale Höhe ohne integrierter Verlängerung: 3,50 m
Minimale Höhe: 161 cm
Maximale Höhe in vertikaler Ausrichtung mit 2,50m Platte: 5,75 m
Ladehöhe ohne Verlängerung: 84 cm
Minimale Breite in Bewegungs-/Lagerposition: 63 cm
Gesamtgewicht des Apparats: 53 kg

Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung genannten 
Einsatz-, Montage- und Sicherheitsbedingungen führt 
zum Erlöschen der Produktgarantie.

P lac 450

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE IN DIESEM 
HANDBUCH BESCHRIEBENEN SICHERHEITS- 
UND MONTAGEHINWEISE DIE SICHERHEIT 
GEWÄHRLEISTEN, um Verletzungen von sich selbst 
oder anderen Personen, Schäden an der Umgebung 
und die einwandfreie Funktion des Gerätes zu 
vermeiden.

SPEZIFIKATIONEN

Ref. : 526730   
Bremsbeläge

VERSCHLEISSTEILE

Ref. : 526731 
Bremsseil

Ref. : 526733 
Rad mit Bremse

Ref. : 526734 
Rad ohne Bremse

Ref. : 526732 
Innensechskant für Bohrmaschine

ERSATZTEILE

Ref. : 526761
Zentralschraube des Steuerrads

Ref. : 526735
Einziehbarer Anschlag des Plattenhalters

Ref. : 526756
Steuerrad

Ref. : 526740
Steuerradgriff

Ref. : 526747
Stift

Ref. : 526741  
Stabilisierungsstange mit Rädern

Ref. : 526742
Bohrmaschinenaufsatz

Ref. : 526737
Zentralfuss

Ref. : 526744
Seitlicher Fuss mit Bremse

Ref. : 526743 
Seitlicher Fuss ohne Bremse

Ref. : 526745
Plattenaufsatz

Ref. : 526749 
Rechter Arm des Plattenhalters

Ref. : 526748 
Linker Arm des Plattenhalters

Ref. : 526757
Verlängerung

Ref. : 526758
Innenrohr

Ref. : 526736
Plattform aus Holz

Ref. :  526754 
Schraube 43 mm + Mutter

Ref. : 526753
Schraube 58 mm + Mutter

Ref. :  526751

Schraube 68 mm + Mutter

Ref. : 526750 
Schraube 78 mm + Mutter

Ref. : 526755
Mutter  

Ref. : 526746
Hauptbremshebel

HEBEL

STEUERRAD 

BREMS
SICHERHEIT

BOHRMASCHINENAUFSATZ

PLATTFORM
AUS HOLZ

HAUPTBREMSHEBEL

KIPPHEBEL
DER PLATTENAUFLAGE

STIFT

KLEMM
ANSCHLAG

A használatba vétel előtt gondosan
tanulmányozza át ezt a leírást, mert
a biztonsági és kezelési utasítások 
betartása a garancia feltétele! 

A biztonsági utasítások betartása
elkerülhetővé teszi az Ön és kör-
nyezete sérülését és az állvány
kifogástalan működését.

BIZTONSÁGI RÖGZÍTŐ

EMELŐ
KERÉK

FOGANTYÚ

FÉKLAZÍTÓ

FÚRÓGÉP TÁMASZ

POLC

POLC RÖGZÍTŐ

RUGÓS CSAP

ÖSSZESZERELÉS



NOTWENDIGES

Horizontale Decken- und 
Unterhangmontage

Vertikaler Einbau Lager- und
Transportposition

Montieren Sie den zentralen Rollenhalter
mit 2 78mm Schrauben und den mitgelieferten 
Muttern mit einem 13er Maulschlüssel und einem 6er 
Sechskantschlüssel am Rahmen des Gerätes.

Montieren Sie die beiden Seitenfüsse und den Mittelfuss mit den
mitgelieferten 6 58 mm Schrauben und Muttern mit einem 
13er Maulschlüssel und einem 6er Sechskantschlüssel an den 
Rahmenplatten. Setzen Sie den Seitenfuss mit der Bremse auf 
die Seite des Haupt- und Sicherheitsbremshebels. Der Mittelfuss 
ist der kürzeste Fuss. Die Muttern des Mittelfusses müssen fest 
angezogen werden, da dieser im Gegensatz zu den drehbaren 
Seitenfüssen fest sitzt.

Nach der Montage der 3 Füsse öffnen Sie die 2 Seitenfüsse vollständig und verriegeln sie mit dem vorgesehenen Stift
in der Bohrung der gewählten Konfiguration.

13 Muttern
davon 1 Flügelmutter

Zentralfuss

Bohrmaschinenaufsatz

Plattform aus Holz

Rahmen

Plattenaufsatz

Armrohre

Arm

Integrierte 
Verlängerung

Seitenfüsse

- 2 x 43 mm (13/4’’) Schrauben
- 8 x 58 mm (21/4’’)Schrauben
- 1 x 68 mm (25/8’’) Schrauben 
- 2 x 78 mm (31/8’’) Schrauben

Stabilisierungsstange mit Rädern

1

Position Türdurchfahrt
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Werkzeug
13er Maulschlüssel, 6er Sechskantschlüssel

2

3

Der Plattenhalter muss sich unbedingt in tiefer Position und ohne Materialauflage befinden, wenn Sie die Position der Seitenfüsse ändern.2

MONTAGEANLEITUNG

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

13-as csavarkulcs
6-os imbuszkulcs

gumikalapács
8 mm-es kúpos kiütőcsap
   a lemezfuratok helyezéséhez

Csövek a
karokhoz

Karok

Magasító

Görgős lábak

Stabilizáló rúd
kerekekkel

Csavarok

2×43 mm, 8×58 mm
1×68 mm, 2×78 mm

Középső, rövidebb láb

13 anya. 5 szárnyas anya

Az állványtestre szereljük fel a 78 mm-es
csavarokkal a stabilizáló rudat

Lemeztartó feltét

Állvány

Fúrógéptartó

Lerakó polc

Szereljük fel a görgős lábakat 2-2 db 58 mm-es
csavarral. Középre a rövidebb láb, a fékezhető
görgős láb a féklazító kar felőli oldalra kerüljön.
A középső láb csavarjait szorosan húzzuk meg,
a másik kettőét csak lazán, mert azokat el kell 
tudni fordítani.

A görgős lábak helyükre szerelése után a felállított állványon nyissuk szét a görgősn a szélső lábakat és
helyzetüket a rugós csapokkal rögzítsük. A lábak helyzetei:

A három görgős láb 2-2 csavaros helyre rögzítése után állítsuk "talpra" az állványt és nyissuk szét a lábakat.
A szétnyitás helyzeteit itt mutatjuk.

Vízszintes táblaszerelés Függőleges táblaszerelés Szállítás és raktározás
Ajtón áthaladás

csap nélkül, hátrahajtva Csap nélkül, előre hajtva
Függőleges táblaszerelés Szállítás, tárolás

Csap elől Csap a középső furatban Csap hátul

(a rugós csap elhelyezésétől függően)

Csap hátul, hátra hajtva

A lábak helyzetét csak terheletlenül, a táblatartó legalsó helyzetében szabad. Balesetveszély!
A lábak helyzetét változtatni csak terhelés nélkül, a táblatartó legalsó helyzetében szabad!
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Der Plattenhalter muss sich unbedingt in tiefer Position und ohne Materialauflage befinden, wenn Sie die Position der Seitenfüsse ändern. 3

Setzen Sie den 1m Verlängerungsarm in den Rahmen ein und verriegeln Sie diesen mit dem 
entsprechenden Stift in der gewählten Bohrung.
Die Verlängerung kann in 3 Höhenpositionen positioniert werden: 3,50 m, 4 m, 4,50 m.

Setzen Sie den Plattenhalter in die Basis der Verlängerung ein und sichern Sie ihn mit der mitgelieferten 
68 mm Schraube und Flügelmutter.
Der Kipphebel des Plattenhalters muss sich auf der gleichen Seite wie das Steuerrad befinden.

Montieren Sie die Arme mit 
den 2 mitgelieferten 43 mm 
Schrauben und Muttern
à mit einem 13er 
Maulschlüssel und einem 
6er Sechskantschlüssel. Die 
Markierungen der Arme 
müssen übereinstimmen:
R mit R und L mit L.

Die Arme entsprechend der gewünschten
Einbaulage in den Plattenhalter einsetzen. Wenn Sie 
dem Steuerrad zugewandt sind, befindet sich der 
Arm R auf der rechten Seite und der Arm L auf der 
linken Seite. Die einziehbaren Stifte müssen in den 
entsprechenden Bohrungen verriegelt sein.

Montieren Sie die Halterung mit den beiden 
mitgelieferten Schrauben am Rahmen und ziehen Sie die 
Flügelmuttern an, um die Halterung zu sichern.

3,50 m (11,45 Ft) 4 m (13,12 Ft) 4,50 m (14,76 Ft)

4

5

6

7

8

A magasságot meghatározó csövet csúsztassuk be az állványba és a kívánt 
magasságnak megfelelő furatba helyezett rugós csappal rögzítsük.

A táblatartó rögzítésre szolgáló részét húzzuk rá a hosszabbítócső 
négyszögletes végére úgy, hogy a mozgatható nyelv azA táblatartó alsó, rögzíthető részét húzzuk rá a
A táblatartó alsó, rögzíthető részét húzzuk rá a magasító négyszögletes
részére úgy hogy a billenthető lemeznyelv az emelő kerék felé nézzen.

Rögzítsük az alsó furatban a domború fejű, 68 mm-es csavarral és 
szárnyas anyával.

A karokat szereljük össze a hoz-
zájuk tartozó csövekkel. Ezek
azonos L (bal) és R (jobb) betű-
vel vannak jelölve. Ide a 43 mm
hosszú csavarok kellenek.
Az oldal az emelő kerék felől
nézve értendő.

A használati helyzetnek és a tábla-
méretnek megfelelően helyezzük el a
táblatartókat.  Az emelő kerék felől
nézve L a baloldal, R a jobboldal.
A karok lenyomható retesszel rögzíthetők.

Szereljük fel a csavarozógép támaszt.
(A támasz képe csak tájékoztatás.)
Pontos beállítás később.
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Heben Sie die Verriegelung an, um den Plattenhalter zu entriegeln und drehen Sie diesen vollständig.

Führen Sie die Arme in die Rohre entsprechend der gewählten Installationskonfiguration ein, bis der einziehbare Stift
in der Bohrung positioniert ist.

Blockieren Sie die Bremsen an beiden Rädern und laden Sie die Platte.

Ziehen Sie am Hebel, um die Platte auf die gewählte Installationskonfiguration anzuheben. Achten Sie immer darauf, dass sich der 
Schaumstoff in der Halterung befindet, da er zum Verriegeln verwendet wird (Kippschutz).

P lac 450

1

2

3

4

BEDIENUNGSANLEITUNG
H HASZNÁLAT

A táblatartótA táblatartót billentsük óvatosan a függőleges helyzetbe. Ehhez először oldanunk kell 
a reteszelést a kis ferde lemezfüllel. 

Toljuk be a karokat a táblaméretnek megfelelően valamelyik reteszelhető pozícióba.

Fékezzük be a két kereket és helyezzük a táblát a tartóra.

A fogantyúnál fogva hajtsuk a táblát a kívánt pozícióba.

Mindig ügyeljünk arra, hogy a tartóban a műanyaghab a tartóban benne legyen, mert ez biztosítja a
billenés elleni védelmet!

Mindig ügyeljünk arra, hogy a műanyaghab a helyén legyen, mert az elbillenés ellen ez véd!

 lemeztlemezt a tartóra.

tartót a kívánt pozícióba.
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Lösen Sie die Bremsen an beiden Rädern und betätigen Sie das Lenkrad, indem Sie 
den Hauptbremshebel drücken, um die Platte zu befestigen.

Wenn die Platte die Decke berührt, positionieren Sie die Platte perfekt
und blockieren Sie die Radbremsen wieder, um diese einzuschrauben.

Zum Absenken des Plattenhalters die Sicherheitsbremse (1) (linker Hebel) anheben und dann den Bremshebel (2) des
Betriebsbremshebels (Hebel unter dem Lenkrad) mehr oder weniger stark drücken, um die Absenkgeschwindigkeit zu regeln. 
Wenn Sie den belasteten Plattenhalter absenken müssen, stellen Sie sicher, dass Sie den Abstieg kontrollieren, indem Sie den 
Hauptbremshebel in kleinen Schritten drücken. Im Falle eines Ausfalls der Hauptbremse oder des Hauptsystems ist darauf zu 
achten, dass die Sicherheitsbremsverriegelung sofort gelöst wird, um den Absenkvorgang ordnungsgemäß anzuhalten.

5

Vorsicht! Verwenden Sie den Sicherheitshebel (1) niemals als Hauptbremse, um das Gerät bei normalem Gebrauch zu 
stoppen/anzuhalten, da er sonst beschädigt werden kann.

6

7

1

2

VIGYÁZZ!  A biztonsági rögzítö indokolatlan gyakori használata annak tönkremenetelét okozhatja !!!

EMELÉS. Mindkét görgő fékjét oldjuk ki. A féklazító kar óvatos lenyomása után
az emelő kerékkel megkezdhetjük az emelést.

Ha a lemez a mennyezetet elérte, mozgassuk az állványt a
pontos helyére. A görgőket fékezzük be.

SÜLLYESZTÉS. Bal kézzel a biztonsági rögzítőt felemelve és úgy tartva, jobb kézzel nyomjuk le óvatosan
a féklazító kart. Megindul a süllyedés.Vigyázzunk, hogy akadály (pl. egy létra) ne legyen útban. A kar le-
nyomásának mértéke szerint változik a sebesség.Ha szándékunk ellenére süllyedne a teher, a biztonsági
rögzítő visszaeresztésével a süllyedés megállítható.
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LADEKONFIGURATIONEN

KONFIGURATION DER DECKEN- UND HORIZONTALEN UNTERSCHIENENMONTAGE

Die Stellfüsse so weit wie möglich auseinander 
spreizen und die Stifte in das dritte Loch an der 
Rahmenbasis einsetzen.

Stecken Sie die Arme in die
horizontalen Rohre, bis der 
einziehbare Stift in der Bohrung 
positioniert ist.

Betätigen Sie das Steuerrad, während Sie den Hauptbremshebel drücken, um die Platte an die Decke anzuheben.

Wenn die Platte eingelegt ist, 

ziehen Sie am Hebel, um sie in die 
horizontale Position zu bringen.
Achten Sie darauf, dass sich der 
Schaumstoff im Halter befindet, 
da er zum Verriegeln verwendet 
wird (Kippschutz).
NB. Die horizontale Verkleidung 
entlang einer Wand erfolgt durch 
Positionieren des Gerätes mit dem 
Steuerrad auf der Wandseite.

Wenn die Platte eingelegt ist, 

entfernen Sie den Entriegelungsstift 
aus dem Plattenhalter, ziehen Sie dann 
am Hebel, um die Platte anzuheben, 
und setzen Sie den Stift in das Loch 
für die Unterhangmontage, um die 
Platte zu neigen à 45°. Wenn die 
Oberseite der Platte die Decke berührt, 
neigt sie sich dank der beweglichen 
Achse des Kopfes entsprechend der 
Deckenneigung.

DECKENMONTAGE

EINBAU UNTER HORIZONTALER SCHRÄGE

1

2

3b

3a

4
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MENNYEZETI ELHELYEZÉS

A lábazatot állítsuk a legszélesebb
helyzetbe.

A rugós csapok legelől legyenek.

A karokat dugjuk be a vízszintes
csőbe, oldalhelyesen.

A lemez szélessége szerinti
helyen rögzítsük a 
benyomható retesszel.

VÍZSZINTES MENNYEZET

A lemez legyen a tartóra helyezve.

A fogantyúval hozzuk a tartót
vízszintes helyzetbe.

Ügyeljünk arra, hogy a fekete
hab-anyag a tartóban benne
legyen, rendesen elhelyezkedve.
Ez biztosítja az elbillenés elleni 
védelmet.

Emeljük fel és illesszük helyére 
a lemezt.

VÍZSZINTESEN FERDE MENNYEZET

A lemez legyen a tartóra helyezve.
A tartóból vegyük ki a rögzítő csapot.

A fogantyúval emeljük fel a lemezt és
kb. 45 fokos helyzetben tegyük vissza a
csapot.
Ezután emeljük a tartót addig, míg a lemez
a mennyezetet el nem éri. A mozgó tengely
lehetővé teszi, hogy a pozicionált lemez 
emelés közben a hajlásnak megfelelően
álljon be.

Óvatos emeléssel a lemezt a helyére nyomhatjuk.

tartót és
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Stecken Sie die Arme in das vertikale Rohr
am Handgriffrohr, bis der einziehbare
Stift in Position ist:

- Entweder in der 1. Bohrung zur Montage unter 
vertikaler Schräge

- Oder in der zweiten Bohrung (mit dem Hinweis 
«vertikale Position») für den vertikalen Einbau

Wenn die Platte eingelegt ist, entfernen 

Sie den Entriegelungsstift aus dem 
Plattenhalter, ziehen Sie dann am 
Hebel, um die Platte anzuheben, und 
setzen Sie den Stift in das Loch für die 
Unterhangmontage, um die Platte zu 
neigen

à 45°. Wenn die Oberseite der Platte 
die Decke berührt, neigt sie sich dank 
der beweglichen Achse des Kopfes 
entsprechend der Deckenneigung

Wenn die Platte geladen ist, positionieren 

Sie das Gerät entlang der vertikalen 
Trennwand. Entfernen Sie die beiden Stifte 
von den beiden Seitenfüssen und spreizen 
Sie die Seitenfüsse bis zum zweiten Loch, 
dann setzen Sie die Stifte ein, um die 

Füsse zu verriegeln. Entfernen Sie den 
Entriegelungsstift aus dem Plattenhalter, 
damit die Platte vollständig vertikal kippen 
kann, während Sie die Einheit mit dem 
Hebel gegen die Wand drücken und die 
Bremsen an beiden Rädern arretieren.

Betätigen Sie das Steuerrad,
während Sie den Hauptbremshebel 
drücken, um die Platte anzuheben

INSTALLATION UNTER 
VERTIKALER NEIGUNG

VERTIKALER EINBAU

LADEKONFIGURATIONEN

INSTALLATIONSKONFIGURATION BEI VERTIKALE 
TEILNEIGUNG-UND VERTIKALEM EINBAU

1

2b

2a

3

plac 450
ELHELYEZÉS FALON

FÜGGŐLEGES ÉS FÜGGŐLEGESEN FERDE

ELHELYEZÉS FALON

A karokat dugjuk be a függőlegesen álló csövekbe.

Ferde beépítéshez az 1. pozicióban,

függőleges beépítéshez a 2. pozicióban legyen
a retesz.

FÜGGŐLEGESEN FERDE

A lemezt helyezzük a tartóra.

Húzzuk ki a rugós csapot a tartóból,
A fogantyúval húzzuk a lemezt a kb.
45 fokos helyzetbe és tegyük a
csapot a másik furatba.

L

R

Emeljük a tartót a lemezzel.

Ha a lemez felső része a ferde falat eléri,
a mozgó tengely lehetővé teszi, hogy a
ferde lemez hozzá símuljon a mennyezethez.

FÜGGŐLEGES FAL

A fal megközelítéséhez az állvány lábait
hátrább kell állítani, szét kell tolni. Ehhez
vegyük ki a rugós csapokat az elülső furatból
és hajtsuk szét a lábakat annyira, hogy a
csapokat a középső furatokba tudjuk helyezni.

A tartóból vegyük ki a rögzítő csapot, hogy 
a lemez teljesen függőlegesen tudjon állni.

A fogantyúval nyomjuk a lemezt neki a falnak,
majd a görgőket fékezzük be.

A kerékkel emeljük a lemezt a 
helyes magasságba, pozicionáljuk.

Ehhez esetleg szükséges a görgök
ki- és befékezése.
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AUTOMATISCHER EINSATZ MIT HILFE EINER BOHRMASCHINE

Verwenden Sie unbedingt die Bohrmaschinenhalterung, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
Konfigurieren Sie das Werkzeug in der gewünschten Einbaurichtung.

Setzen Sie den Innensechskant 
auf die des Schraubeinsatzes ein.

Stellen Sie die 

Bohrmaschinenhalterung
auf die Abmessungen 

Bohrmaschine.

Stecken Sie den am Schraubendreher befestigten Innensechskant in die 
Sechskantbohrung in der Mitte des Steuerrads und drehen Sie den Bohrer so, dass 
er an der Halterung anliegen kann. Stellen Sie den Schraubenzieher auf «maximales 
Drehmoment - langsame Drehzahl» und Rechtslauf einstellen.

PDrücken Sie am Abzug des Schraubenziehers, damit die Platte angehoben werden 
kann. Wenn Sie den STOP-Aufkleber « sehen, stoppen Sie den Schraubenzieher, 
um den Anschlag und den Maschinenmechanismus nicht zu beschädigen.

Zum Absenken des Plattenhalters zuerst den Schraubenzieher entfernen, die Sicherheitsbremse (1) anheben (linker Hebel)
und dann den Betriebsbremshebel (2) (Hebel unter dem Lenkrad) mehr oder weniger stark drücken, um die Absenkgeschwindigkeit zu 
regeln.

SCHRAUBENZIEHER MINI 14,4 VOLT - 3 Ah

POWER DRILL
DIRECTION OF

ROTATION

MAXIMUM TORQUE
LOW SPEED

P lac 450

1

32

4

5

6

Vorsicht! Verwenden Sie niemals den Sicherheitshebel (1) als Hauptbremse, um das Gerät während des normalen Betriebs zu stoppen/anzuhalten,
da es sonst beschädigt werden kann.

AZ EMELÉS CSAVAROZÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL

Használja feltétlenül a géptámasztót, hogy a súlyos sérülések elkerülhetők legyenek.

A mellékelt hatszögű közdarabot
fogja be a csavarozógépbe.

Állítsa be a támaszt úgy, hogy
a közdarab pontosan az emelő
kerék közepébe illeszkedjék.

A csavarozógépbe fogott közdarabot illessze a kerék közepéhez és
teljesen tolja be.
Ha szükséges, a géptartó helyzetén pontosítson.

FORGÁSIRÁNY JOBBRA

NYOMATÉK MAXIMUM

KIS SEBESSÉG

Az emeléshez - a - képpel ellentétben - jobb kézzel a féklazítót kell lenyomni,
ballal pedig a csavarozót működtetni.

A csavarozó bekapcsolásával, lazított fékkel, emelhető a lemez.
A teljes emelési lehetőség megközelítésekor az emelő rúdon
megjelenik egy STOP felirat, ekkor álljunk meg!

A felütközésig emelés az 
emelőt károsítja!

SSüllyesztés előtt távolítsuk el a csavarozógépet. A biztonsági rögzítőt emeljük meg és a féklazítóval megkezdhetjük
az óvatos süllyesztést.

Vigyázat! A biztonsági rögzítőt fékként soha ne használjuk, mert az állvány súlyos károsodását okozhatja!
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• Überprüfen Sie, ob alle Bauteile einwandfrei montiert sind.
• Überprüfen Sie den Anzug der Muttern und die korrekte Positionierung der Stifte.
• Hebebühne und alle Betriebsteile von Staub befreien.
• Überprüfen Sie, ob die einziehbaren Theken richtig in ihren Gehäusen positioniert sind.
• Führen Sie vor jeder erneuten Verwendung eine allgemeine Funktionsprüfung durch.
• Überprüfen Sie das Stromkabel auf Beschädigungen. Zögern Sie nicht, dieses zu tauschen sofern es den 

geringsten Schönheitsfehler gibt: Quetschen, Kneifen, Brechen eines Drahtes.
• Überprüfen Sie die Bremse auf ordnungsgemäßen Zustand und Einstellung. Wenn die Platte auf die 

gewünschte Höhe angehoben wird, muss sie nach dem Anziehen der Sicherheitsbremse in Position bleiben. 
Wenn die Platte leicht nachlässt, ziehen Sie die Hauptbremse an, indem Sie den Griff im Uhrzeigersinn 
drehen.

• Dieses Gerät ist ausschließlich für die Montage von Gipskartonplatten vorgesehen.
• Die maximale Traglast beträgt 80 kg. Aus Sicherheitsgründen und um das Produkt nicht vorzeitig zu verschleißen, darf dieses 

Maximalgewicht nicht überschritten werden.
• Verwenden Sie den EDMAPLAC 450 nicht als Lastenaufzug oder Aufzug.
• Fetten oder ölen Sie die Zahnstange oder das Zahnrad nicht.
• Der Plattenhalter muss sich beim Ändern der Position der Seitenfüße unbedingt in der unteren Position befinden.
• Verwenden Sie die Werkzeughalterplatte nicht als Arbeitsbühne. Verwenden Sie eine Stufenleiter oder eine Standard-

Arbeitsplattform, um die Platte an der Decke zu befestigen.
• Behindern Sie nicht die verwendeten Rollen, da dies zum Umkippen des Gerätes führen kann.
• Behindern Sie nicht den Arbeitsbereich, um die Bewegung des EDMAPLAC 450 zu erleichtern.
• Stecken Sie Ihre Hand nicht durch das Lenkrad, wenn der Plattenhalter nach unten fährt, da dies zu Verletzungen an Fingern oder 

Händen führen kann.
• Lassen Sie Kinder nicht mit dem EDMAPLAC 450 hantieren.
• Entfernen Sie nicht die Warnmarkierungen auf dem EDMAPLAC 450.
• An dem Gerät und seinem Zubehör dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
• Wenn sich die Gipskartonplatte auf der richtigen Höhe befindet, achten Sie darauf, dass sie nach dem Lösen der 

Sicherheitsbremse nicht absinkt. Ist dies der Fall, ziehen Sie den Einstellknopf der Hauptbremse durch Drehen im Uhrzeigersinn 
an. Wenn die Platte schwerer ist als eine Standardplatte (mehr als 25 kg), ziehen Sie den Einstellknopf an, um die Federkraft zu 
erhöhen. Wenn die Platte immer noch mit vollständig angezogenem Knopf nach unten kommt, wechseln Sie den Bremsbelag.

• Verwenden Sie den EDMAPLAC 450 auf einer harten und stabilen Oberfläche, die gegen das Gewicht des Gerätes unter Last 
beständig ist.

• Blockieren Sie die Bremsen an beiden Füßen, wenn Sie eine Platte anheben.
• Der Benutzer muss für seine eigene Sicherheit und die der Personen um den EDMAPLAC 450 herum sorgen.
• Achten Sie auf die Gefahr von Stößen gegen den Plattenhalter beim Absenken, verwenden Sie die Hauptbremse, um seine 

Geschwindigkeit zu regulieren. Im Falle eines Ausfalls der Hauptbremse oder des Getriebes ist darauf zu achten, dass die 
Sicherheitsbremsverriegelung sofort gelöst wird,

• um den Abstieg sauber zu stoppen. Vorsicht! Diese darf nicht als Hauptbremse verwendet werden. Es ist die Betriebsbremse, die 
den Abstieg stoppt.

• Helmtragen: Befolgen Sie die geltenden Gesetze.
• Lassen Sie das Gerät regelmäßig von einer qualifizierten Person überprüfen (Verordnung vom 1. März 2004).

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMAßNAHMEN VOR JEDEM GEBRAUCH

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

ELŐZETES INTÉZKEDÉSEK MINDEN HASZNÁLAT ELŐTTELŐZETES INTÉZKEDÉSEK MINDEN ÚJABB HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Takarítsuk le, portalanítsuk az állvány minden alkatrészét.

Ellenőrizzük: 1. Nem hiányzik-e valami az állványról.
                      2. Az anyák nem lazultak-e meg, a rugós csapok helyükön vannak-e.
                      3. A kihúzható karok helyükön rögzítve vannak-e.
Általános funkcióbróba elvégzése  javasolt.

Fontos a fékek ellenőrzése. A tartót kissé felemelve és visszaeresztve a biztonsági rögzítőnek reteszelődnie kell.
A tartót a kívánt magasságra emelve és a biztonsági rögzítőt felemelve a tartónak állandóan helyben kell maradnia.
Ha süllyedést tapasztalunk, a fékszalagot feszítő rugót szorosabbra állíthatjuk a rugó feletti anya kis meghúzásdával,
a kép szerint.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ez a készülék kizárólag gipszkarton lemezek szereléskori emelésére való !
A maximális terhelhetőség 80 kg. Az állványt - biztonsági okokból - még átmenetileg sem szabad túlterhelni !

Tilos az állványt ember vagy építési anyag emelésére, felvonó helyett használni !

A fogaslécet és a fogaskereket nem kell zsírozni.
Az állványt mozgatni, a lábak helyzetét változtatni csak a táblatartó legalsó helyzetében szabad !
Az állványt munkaállványként használni tilos! A gipszkarton lemez rögzítése csak külön munkaállványról vagy
        lépcsős létráról történhet !
A munkaterületen semmilyen akadály ne gátolja az állvány szükséges helyváltoztatását.!
Különösen a görgők előtt legyen síma a terület, nehogy mozgatáskor az állvány felbillenjen !
Süllyesztéskor ne nyúljunk az emelőkerék küllői közé, mert kézsérülés veszélye áll fenn !

Illetéktelen személyek, különösen gyerekek ne legyenek az állvány közelében sem
Az állványon és tartozékain bármilyen módosítás, változtatás tilos !

 !
Ha a teher a végleges magasságban van és s biztonsági rögzítő kioldásakor süllyedni kezdene, húzzunk a fék
rugóját feszítő anyán egy keveset. Tegyük ugyanezt, ha a gipszkarton lemez a szokásos kb. 25 kg-nál nehezebb.
Ha a fékrugó már teljesen összeér és a süllyedés még mindig jelentkezik, a fékszalagot cserélni kell. !

Teheremeléskor mindkét görgő befékezett legyen !

Ha a féklazító kar elengedésével a süllyedés nem állna meg, a biztonsági rögzítő felemelésével a süllyedés megállítható. 
Ezt azonban csak rendkívüli esetben tegyük, mert gyakori használata árt az állványnak.

Sisak a helyi előírások szerint viselendő munka közben.

Ajánlatos az állvány időszakos ellenőriztetése jogosított szakemberrel.

Általános funkciópróba javasolt.

!



KARBANTARTÁS 
 

A készülék a tisztán tartáson kívül rendszeres karbantartást nem igényel. A rákerült 
szennyeződést lehetőleg azonnal, de a napi munka végén feltétlenül el kell távolítani. 
 

GARANCIA 
 

A kezelési utasítás betartásával használt EDMAPLAC 450 állványra 12 hónapi működési 
garanciát vállalunk, az átadás napjától számítva.  
A fenti idő alatt meghibásodott készüléket térítésmentesen megjavítjuk telephelyünkön. 
Vállalt garanciális kötelezettségünk megszűnik, ha a szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes 
használat bizonyítható. A térítésmentes javítás a kopó alkatrészek anyagköltségére nem 
vonatkozik. 
 

Átadás napja: .. 

Gyártási szám:     

Gyártási év:   
 
 
 
 

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 
 

A termék neve: Gipszkartonlap emelő állvány 
Gyártói név: EDMAPLAC 450: Kódszám: 267355, Kódjel: ED2673 
Gyártó: EDMA S.A.S. 83700 St.Raphael Technoparc Epsilon 1/Franciaország 
 

A gyártó 2019.01.03 keltű megfelelőségi nyilatkozata alapján, mint importáló, 
kijelentjük, hogy a fentiekben leírt berendezés  

m e g f e l e l 

a 2006/42 / EK gépi irányelv alapvető biztonsági és egészségügyi 
követelményeknek, és megegyezik azzal a modellel, amelyről a VERITAS 
iroda 2015. november 13-án, 628 8214-1 szám alatt adott ki 
megfelelőségi jelentést, 

megfelel továbbá a francia Munka Törvénykönyve negyedik részének III. Könyve 
1. címének mellékletében szereplő összes vonatkozó rendelkezésének (az 
R4312-1 cikk I. melléklete). 

 
Budapest, 2019. november 20. 

 
 
 

Lénárd Sándor Mitterer Gyula 
minőségirányítási munkatárs cégvezető 
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Garanciális és fizető javítás, tanácsadás, 
tartozékok megrendelése: 

 

HIDRA-MIX Kft. 
1106 Budapest, Jászberényi út 34. 

Telefon: (+36-1) 261-9295, 261-2217 
E-Mail: iroda@hidramix.eu 

Internet: https://www.hidramix.eu 

inek,


