Guldmann GH1Q plafondgemonteerd tilsysteem
Handbediening

omhoog

omlaag

Let op!
Zorg er voor dat het snoer van de handbediening niet verstrikt raakt. Hierdoor
kan het snoer beschadigen.
Laden van de GH1Q
Zet de handbediening op zijn kant en plaats hem op de twee pinnetjes van het
oplaadstation. Duw vervolgens de rubberen hendel in de opening van het
oplaadstation. Een klik geeft aan dat de handbediening op de juiste manier is
geplaatst. Wanneer de handbediening correct op het oplaadstation staat,
ontvangt u een akoestisch signaal van 3 piepjes. De lift laadt nu op.

Installatie en de-installatie GH1Q
Breng de GH1Q haaks op de rail naar de trolley en verbind de GH1Q met de
trolley. Druk de GH1Q omhoog en draai de cassette zover totdat deze paralel
staat met de rail. Stop met drukken en laat de vergrendeling vastklikken. De
GH1Q is nu klaar voor gebruik.
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Beschrijving van de nood-stop functie (rode koord)
Indien de GH1Q niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag
gaan worden onderbroken door aan het koordje van de nood-stop te trekken
Rood koord aan de GH1Q (noodstop):
• Een keer trekken > nood-stop
• Aanhoudend trekken > nood-omlaag

LET OP:
Indien de nood-stop functie is geactiveerd, zal de GH1Q 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
nood-stop/nood-omlaag schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift.
Draagband aanbrengen
Bevestig de schouderlussen aan de haak.
Bevestig vervolgens de beenlussen gekruist aan de haak.

Let op: Controleer of de lussen correct zijn geplaatst in de ophanghaken
van het juk. Wanneer u op de omhoog knop drukt van de
afstandsbediening controleer dan of de lussen op de juiste positie in de
haken blijven.
!! LEES VOOR GEBRUIK EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING !!
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