
Menu

  Når brukeren er klar til å starte 
treningen, aktiveres heisen ved 
at man trykker på en hvilken som 
helst knapp på håndkontrollen, 
slik at Guldmann-logoen vises. 
Klikk på ”Menu” knappen.

Start

KG

Vægt    Trykk på   til «Trening» menyen 
vises på skjermen.

Start

Trainer  Velg ”Start” i treningsmenyen.

20 kg

Exit

Trainer 30   Treningsmodulen viser nå vekt i 
kilo.   

Ved å bruke opp/ned-knappene på håndkon-
trollen kan man velge det antallet kilo man 
ønsker å avlaste. Takheisen beveger seg saktere 
enn vanlig, slik at det skal være lettere å stille 
inn vekten nøyaktig. Ønsket vektavlastning 
bestemmes etter brukerens individuelle behov 
og funksjonsnivå.

20 kg

Exit

Trainer 30    Når vektavlastningen er valgt, kan 
treningen startes med et trykk på 
venstre menyknapp ””.

25 kg

Exit

Trainer 30   Automatisk vektavlastning 
aktiveres, og treningen startes. 
Dette vises ved en gul skjerm. 
Brukeren kan nå utføre øvelsene 
med vekten avlastet.   

Vekten kan justeres etter behov under treningen 
ved bruk av opp/ned-knappene på håndkontrol-
len. Justeringene kan gjøres i intervaller på 1 kilo.  
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Håndkontrollen kan festes på holderen på 
stroppen, så man får håndfri kontroll. Håndfri 
kontroll gjør at behandleren har begge hender fri 
for å hjelpe brukeren under trening og hindrer at 
ledningen blir surret rundt stroppene og medfører 
risiko for skade. 

Ikke plasser håndkontrollen på Løftebøylen:  
ledningen vil surre seg rundt stroppen!

25 kg

Exit

Trainer 30   Hvis du ønsker å avslutte den 
automatiske treningsfunksjonen 
og gå tilbake til normal «hold for å 
kjøre»-modus, kan du aktivere én 
av de to menyknappene ”” eller 
”Exit” under skjermen (begge 
knappene kan brukes). 

25 kg

Exit

Trainer 30   Når treningen er over: Velg “Exit” 
for å forlate treningsmodulen – 
takheisen vil nå fungere som 
normalt (for løft og flytting).   
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Skann her for bruker
manual m.m vedrørende 
bruk av GH3 takheis.

Feilmeldinger

  Overbelastning dynamisk 
vektavlastning Tillatt dynamisk 
vektavlastning maksimalt 100 kilo. 
Reduser belastningen for å aktivere 
dynamisk modus.

  Underbelastning dynamisk 
vektavlastning Tillatt dynamisk 
vektavlastning minimum 5 kilo.  
Belast stropp for å aktivere 
dynamisk modus.

   Øvre eller nedre grense er nådd.  
Sørg for at ingenting aktiverer den 
øvre grensen og at stroppen er 
surret helt ut.

  Lavt batterinivå.  
Angir at mindre enn 60 sekunders 
treningstid gjenstår.

  Kritisk batterinivå. 
Treningsmodulen slås av.

  Tidsindikator. 
Angir gjenværende treningstid i 
minutter.

  Treningstid er mindre enn 1 minutt 
eller har utløpt.


