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Tjekliste før brug
• Kontroller at personløfteren kører frit.
• Tjek at bremsefunktionen (10) på hjulene virker.
• Kontroller at løftearmen (2) kan hæves og sænkes 

ved hjælp af håndbetjeningen (8).
• Tjek at breddeindstillingen (15) kan justeres  (åbnes/

lukkes) ved hjælp af håndbetjeningen (8).
• Tjek at nødbetjeningsfunktionerne (16) på kontrol-

boksen (3) virker. Kontroller det manuelle nødfir (7) 
ved at dreje det i pilens retning .

• Tjek at nødstopknappen virker (6). Du tænder for 
personløfteren igen ved at dreje nødstopknappen i 
pilens retning, indtil knappen ”springer op”.

• Vær opmærksom på at løftebøjlen kan svinge frit 
(1) og tjek at løftebøjlen er forsvarligt fastgjort til 
løftearmen (2).

Opladningsmuligheder
• Integreret oplader i kontrolboks - forbind kabel til 

stikkontakt.
• Når kablet er forbundet til en tændt stikkontakt, vil 

den grønne diode på kontrolboksen (3) lyse.
• Den grønne og gule diode på kontrolboksen (3) 

vil lyse når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt 
opladet vil den gule diode slukke. 

Quick Guide - GL5.1 mobil personløfter

 1. Ophængsbøjle
 2. Løftearm
 3. Kontrolboks
 4. Batteri
 5. Skubbehåndtag
 6. Nødstop
 7.  Manuel nødfir  (option)
 8. Håndbetjening
 9. Løfte-aktuator
 

10.  Bremse/udløser
 11. Chassisben
12.  Batteri indikator
13.  Service indikator
14.   Løftearm - op/ned 
15.  Breddeindstilling
16.   Nødbetjening -  

op/ned og bredde-
indstilling



Kontakt Guldmann på: 
Salg: +45 8741 3100
 salgdk@guldmann.com
Service: +45 8741 3191
 service@guldmann.com

Tilbehør

Løftebøjlen
Sejlstropperne placeres i krogene. Ved løft tjek 
at løftestroppen forbliver i den korrekte position i 
løftebøjlens krog.  

Løftesejl
Vi anbefaler at bruge et løftesejl med to eller fire op-
hængspunkter. Løftesejlet skal tjekkes før brug - (se 
løftesejlets brugervejledning). Løftesejlets label skal 
være intakt og læsbar. 

Daglig rengøring og 
vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og 
almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes 
stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. 
brugermanual.

Scan her for brugermanual m.m. 
vedrørende brug af GL5.1.

Indikatorlamper og lydsignaler
Status Indikatorlamper Lydsignaler Mulige GL5.1-signaler

Op Ned Benjustering Nødfiring

Håndbetjening

Alt OK Grøn x x x x

Lavt batteriniveau Gul x x x x

Kritisk lavt batterini-
veau

Gul Bipper ved aktivering af knap x x x x

Service på personløfter Lyser konstant under 
brug samt  
i 2 minutter efter

x x x x

Overbelastning Blinker gult 3 gange 
+ lyser i 10 sek

x x

Kontrolboks

Oplader Grøn + gul

Opladet Grøn


