Verkorte handleiding GH1F
Handbediening:
De handbediening van de GH1F wordt gebruikt voor de volgende functies:
1. Aan- en afkoppelen van de tilcassette
2. Het omhoog en omlaag laten gaan van het juk

Het aan- en afkoppelen van de GH1F:
Bevestig de stalen pen (aan het koordje) in het slotmechanisme bovenop de
tilcassette. Schuif daarvoor de grijze klep opzij.

Zet de schakelaar op de handbediening op de “lift”. U hoort nu een aantal korte
piepsignalen. Druk nu op de omhoog knop op de handbediening. De tilcassette
gaat nu omhoog en koppelt automatisch vast in de rail. U hoort nu een lang
piepsignaal, de installatie is voltooid.
Afkoppelen:
Plaats de transportwagen recht onder de tilcassette. Zet de schakelaar op de
handbediening weer op de “lift”. U hoort nu een aantal korte piepsignalen. Druk
op de omlaag knop op de handbediening. De tilcassette gaat nu omlaag in de
transportwagen. Zorg dat het koord helemaal afgerold is. U kunt nu de connector
loskoppelen van de tilcassette.

Opladen:
De GH1F wordt opgeladen met behulp van de aansluiting onderaan de
handbediening.

De stekker moet altijd in de handbediening worden geplaatst wanneer de GH1F
niet in gebruikt is, zo staat de GH1F altijd klaar voor gebruik. Het indicatielampje
onder aan de tillift wordt geel wanneer de oplaadtoestand laag wordt. De GH1F is
dan nog een beperkt aantal keren te gebruiken en dient opgeladen te worden.
Beschrijving van de noodstop functie (rode koord):
Indien de GH1 niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag gaan
worden onderbroken door aan het koordje van de noodstop te trekken
Rood koord aan de GH1 (noodstop):
• Een keer trekken > noodstop
• Aanhoudend trekken > nood-omlaag

LET OP:
Indien de noodstop functie is geactiveerd, zal de GH1F niet meer functioneren
omdat alle functies, c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Ook zal de lift
hierdoor niet worden geladen. Om de lift weer te activeren, de gele knop van de
noodstop/nood-omlaag schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift.
Draagband aanbrengen
Bevestig de schouderlussen aan de voorste haken.
Bevestig vervolgens de beenlussen gekruist aan de achterste haken.
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