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Checklista före användning
• Kontrollera att personlyften kan köras obehindrat.
• Kontrollera att bromsfunktionen (10) på hjulen 

fungerar.
• Kontrollera att lyftarmen (2) kan höjas och sänkas 

med hjälp av handkontrollen (8).
• För att byta riktning på lyft eller benspridning 

måste knapp släppas upp innan nästa knapp 
trycks ner.

• Kontrollera att breddinställningen (16) kan justeras 
(öppnas/stängas) med hjälp av handkontroll (8).

• Kontrollera nödfunktionen upp/ner genom att 
trycka på knapparna (17) på manöverboxen (3). 
Kontrollera den manuella nödsänkningen (7) 
genom att vrida den i pilens riktning.

• För att frigöra nödstoppet se bilder nästa sida.  
Använd tummen och pekfingret/mellanfingret att 

trycka på knapparna på batteriets sidor och dra 
ut batteriet. För att installera batteriet igen, styr 
batteriboxen på  styrstiftet och tryck på plats.

• Se till att lyftbygeln kan svänga fritt (1) och kontroll-
era att lyftbygeln är ordentligt fäst vid lyftarmen (2).

Uppladdningsmöjligheter
• Inbyggd laddare i kontrollenheten – koppla kabeln 

till stickkontakten.
• När kabeln är inkopplad i en påslagen stickkontakt 

lyser den gröna lysdioden på kontrollenheten (3).
• Den gröna lysdioden på kontrollenheten (3) lyser 

när batteriet laddas. När batteriet är fulladdat lyser 
3 gröna dioder. 

• Efter att strömkabel kopplats bort från elnätet kan 
lyften användas. Vid gul lampa lyftfel/nödstopp 
aktiverat.

Snabbguide – GL5.2 mobil personlyft

 1. Lyftbygel 
 2. Lyftarm
 3. Kontrollenhet
 4. Batteri
 5. Körhandtag
 6. Nödstopp
 7.  Manuell 

nödsänkning  
(alternativ)

 8. Handkontroll
 9. Lyftställdon
 10. Broms/utlösare
 11. Chassiben
12.  Batteriindikator
13.  Serviceindikator
14.  Överlast indikator
15.   Lyftarm – upp/ned 
16.  Breddinställning
17.   Nöddrift: upp/ned, 

batteri-, service- och 
överlast indikator



Kontakta Guldmann på:
Kundservice: 0322-55290
 info@guldmann.se

Daglig rengöring och underhåll

Rengör produkten med en fuktig trasa och vanligt 
rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel 
som innehåller kraftigt sura eller basiska ämnen eller 
alkohol. Se ev. bruksanvisningen.

Tillbehör

Lyftbygeln
Selens lyftband placeras i krokarna. Vid lyft, 
kontrollera att lyftbanden blir kvar i korrekt  position 
i lyftbygelns krok.  

Skanna här för bruksanvisning 
m.m. om användning av GL5.2.

Indikeringslampor och ljudsignaler
Status Indikatorlampor Ljudsignaler Möjliga GL5.2-signaler

Upp Ned Benbredd Nödsänkning

Manöverdosa

Batterinivå 75-100 % 3 gröna lampor x x x x

Batterinivå 50-75 % 2 gröna lampor x x x x

Batterinivå <50 % 1 grön lampa x x x x

Kritiskt låg batterinivå,  
två cykler kvar

1 gul lampa Piper vid knappaktivering x x x x

Service för lyftanord-
ning

Gul. Tänds under använd-
ning och 2 minuter efter

x x x x

Överbelastning Gul. Blinkar 3 gånger + 
lyser upp i 10 sekunder

x x

Kontrollbox

Laddare Grön blinkande

Laddad Grön fast
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Håll in grå knappar. Dra rak ut. Tryck tillbaka.


