Verkorte handleiding Guldmann GH2F tillift
Handbediening:
De handbediening van de GH2F wordt gebruikt voor de volgende functies:
1. Aan- en afkoppelen van de tilcassette
2. Het omhoog en omlaag laten gaan van het juk
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Het aan- en afkoppelen van de GH2F:
Bevestig de stalen pen ( aan het koordje) in het slotmechanisme bovenop
de tilcassette. Schuif daarvoor de grijze klep opzij.

Zet de schakelaar onderaan 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 onderaan 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:
Laad de GH2F minimaal iedere nacht op ook als de lift niet wordt gebruikt.
De oplader heeft een led lampje met twee kleuren, groen en oranje.
Groen = Aan, klaar voor gebruik. Oranje = Aan het opladen
Steek de plug van de oplader in de handbediening (1)
Het lampje veranderd nu van groen naar oranje, de lift laadt nu op.
Let op! De lift stopt met laden als de noodstop geactiveerd wordt.
Beschrijving noodstop (rode koord):
Indien de GH2F niet reageert op de handbediening,
kan het tillen of omlaag gaan worden onderbroken
door aan het koordje van de noodstop te trekken.
•
•

Eén keer trekken > noodstop
Aanhoudend trekken > nood omlaag

LET OP:
Indien de noodstop is geactiveerd, zal de GH2 niet meer functioneren
omdat alle functies, c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Om de
lift weer te activeren, de gele knop van de noodstop/nood-omlaag
schakelaar terug (omhoog) drukken in de lift, dit gaat gepaard met een
harde “klik”.
Draagband aanbrengen:
Bevestig de schouderlussen aan de
voorste haken. Bevestig vervolgens de
beenlussen gekruist aan de achterste haken.
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