
Menu

  Når brugeren er klar til at påbe-
gynde træningen, aktiveres løf-
temodulet ved tryk på en hvilken 
som helst knap på håndbetjenin-
gen, hvorved Guldmann logoet 
kommer til syne. Klik på knappen 
”Menu”.

Start

KG

Vægt    Tryk på   indtil menuen 
”Trainer” vises i displayet.

Start

Trainer  Vælg ”Start” i menuen Trainer.

20 kg

Exit

Trainer 30   Trainer modulet viser nu en  
vægt i kg.  

Ved hjælp af op/ned knapperne på håndbe-
tjeningen vælges nu det antal kg, der skal 
vægtaflastes med. 
Bemærk, at loftliften her bevæger sig langsom-
mere end normalt for at muliggøre en nøjagtig 
vægtindstilling. Den nødvendige størrelse på 
vægtaflastningen fastlægges ud fra brugerens 
individuelle behov og funktions-niveau.

20 kg

Exit

Trainer 30    Når vægtaflastningen er valgt, 
startes træningen ved et tryk på 
venstre menuknap ””.

25 kg

Exit

Trainer 30   Automatisk vægtaflastning 
aktiveres, og træningen er i gang. 
Dette indikeres med et gult display. 
Brugeren kan nu gennemføre 
øvelserne med vedkommendes 
valgte vægt aflastet.   

Vægten kan justeres efter behov under træningen 
ved hjælp af op/ned-pilene på håndbetjeningen. 
Justeringen sker i intervaller à 1 kg.  
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Hvis der er behov for håndfri betjening, kan hånd-
betjeningen clipses på holderen på stroppen. 
Håndfri betjening giver terapeuten frie hænder til 
at hjælpe brugeren under træningen og forhindrer, 
at ledningen snor sig om stroppen og evt. beska-
diges. 

Placer IKKE håndbetjeningen på ophængsbøjlen: 
Ledningen vil sno sig om stroppen!

25 kg

Exit

Trainer 30   Hvis du vil afbryde den automati-
ske træningsfunktion og vende 
tilbage til almindelig ”trykaktive-
ring”, skal du aktivere én af de to 
menuknapper ”” eller ”Exit” 
under displayet (begge knapper 
kan bruges). 

25 kg

Exit

Trainer 30   Når træningen er slut: Vælg “Exit” 
for at forlade Trainer modulet – 
loftliften fungerer nu som normalt 
(til løft og forflytning).   
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Scan her for bruger
manual m.m. vedrørende 
brug af GH3 loftlift.

Fejlmeddelelser

  Dynamisk vægtaflastning 
overbelastet. Tilladt dynamisk 
vægtaflastning maks. 100 kg. 
Reducer belastningen for at 
aktivere dynamisk tilstand.

  Dynamisk vægtaflastning 
utilstrækkeligt belastet. Tilladt 
dynamisk vægtaflastning min. 5 kg. 
Belast stroppen for at aktivere 
dynamisk tilstand.

  Øvre eller nedre grænse er nået. 
Sørg for, at der ikke er noget, der 
aktiverer den øverste grænseafbry-
der, og at stroppen er viklet helt ud.

  Batteriniveau lavt. 
Indikerer, at der er mindre end 60 
sekunders træningstid til rådighed.

  Batteriniveau kritisk.Trainer modulet 
lukker ned.

  Tidsindikator. Indikerer resterende 
træningstid i minutter.

  Træningstiden er mindre end 1 
minut eller er overskredet.


