
Utbildningar

Utbildning på rätt nivå. 
Förtroende skapar ansvar.
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utbildning Operatör/administratör:

Deltagare 
Utbildningen vänder sig till dig som är operatör eller 
administratör av hissautomater, levererade av Weland 
Lagersystem AB.
Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång 
med praktiska övningar (ca 1 tim. teori, 3 tim. praktik).

Målsättning 
Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande 
kunskaper som behövs för att på ett säkert sätt kunna 
hantera hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även administratörer grundläggande 
kunskaper i administration och optimering av maskinen 
samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla 
handhavandefel med stöd av vår telefonsupport. Rätt 
utnyttjad får en hissautomat högre kapacitet, större 
tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats 
Utbildningen anordnas vid kundens företag eller på 
Weland Lagersystem AB. 

Ämnen som behandlas 
•  Maskinens säkerhetsfunktioner.
•  Driftsinstruktionen och maskinpärmen. 
•  Maskinens grundläggande funktioner.
•  Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
•  Lastinstruktioner och hantering av godshöjder.
•  Hantera uppstart av maskinen.
•  Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
•  Förstå skillnaden mellan körsätt auto/fjärr, auto/ 
 lokal och manuell.
•  Förstå och tolka felmeddelanden och varningar  
 från maskinens styrning.
•  Administrera användarregistret.
•  Hantera brickmenyn.
•  Optimera maskinen med hjälp av optimerings- 
 funktionen.
•  Spara loggfilen.
•  FAQ

Fasta utbildningstillfällen på 
Weland Lagersystem AB: 
Datum för utbildningstillfällen, se
www.welandlagersystem.se

Utbildningens längd: 4 tim.
Plats: Weland Lagersystem AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.



utbildning superanvändare:

utbildningar
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Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig 
och vill ha en djupare förståelse för hur din hissautomat 
fungerar och hur du kan påverka prestandan.  
Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång 
med praktiska övningar (ca 3 tim. teori, 5 tim. praktik). 
Delar av teoriavsnitten genomförs på PC, där vi kör 
hela maskinstyrningen i simulerad miljö.

Målsättning 
Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om 
hur man på ett säkert sätt hanterar hissautomaten och 
materialet som lagras i den. 
Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i  
administration och optimering av maskinen samt en 
bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla hand-
havandefel, antingen på egen hand eller med stöd av 
vår telefonsupport. Rätt utnyttjad får en hissautomat 
högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats 
Utbildningen anordnas på Weland Lagersystem AB i 
Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande 
för de praktiska övningarna. 
Vi genomför realistiska simuleringar och åtgärdar fel 
som kan inträffa under normal drift. Vid vår anläggning 
kan vi också visa vad som händer vid felaktig användning/  
lastning av hissautomaten utan att orsaka några driftstopp  
eller oförutsedd åverkan på utrustningen vid ert företag.

Ämnen som behandlas
•  Hitta och förstå driftsinstruktionen och maskinpärmen.
•  Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
•  Genomgång av maskinens olika funktioner samt  
 hur dessa utnyttjas på bästa sätt.
•  Förstå och felsöka maskinens säkerhetsfunktioner.
•  Materialhanteringen i maskinen.
•  Hantera uppstart och omstart av maskinen.
•  Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
•  Förstå och hantera maskinens olika körsätt.
•  Hantera enklare återställningar via manuell körning.
•  Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från 
  maskinens styrning.
•  Administrera maskinens användarregister.
•  Hantera brickmenyn.
•  Optimera maskinen med hjälp av optimerings- 
 funktionen.
•  Spara loggfilen och enkel tolkning.
•  FAQ
•  Utbyta erfarenheter med andra användare.

Fasta utbildningstillfällen på 
Weland Lagersystem AB: 
Datum för utbildningstillfällen, se
www.welandlagersystem.se

Utbildningens längd: 1 dag (07.30–16.30).
Plats: Weland Lagersystem AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.



anderstorpsvägen 24, 332 36 gislaved

telefon 0371-52 30 40 | Fax 0371-328 85 | e-post info@welandlagersystem.se

welandlagersystem.se
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utbildning Om kritiska reservdelar:

Deltagare 
Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig 
eller arbetar med reparationer och maskinunderhåll. 
Den här utbildningen kräver att du gått igenom super-
användarutbildningen eller har flerårig erfarenhet av 
arbete som maskinansvarig för hissautomater, levererade 
av Weland Lagersystem. Under utbildningen blandar 
vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

Målsättning
Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om 
hur man på ett säkert sätt byter kritiska reservdelar 
i en hissautomat. Utbildningen ger även fördjupade 
kunskaper i felsökning och avhjälpande åtgärder på 
artiklar som ingår i kritiska reservdelslistan. Rätt 
utnyttjad får en hissautomat högre kapacitet, större 
tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats 
Utbildningen anordnas på Weland Lagersystem AB i 
Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande 
för de praktiska övningarna. 
Vid vår anläggning kan vi genomföra realistiska 
övningar av utbyte och felsökning på kritiska reserv-
delar utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd 
åverkan på utrustningen vid ert företag. 

 Ämnen som behandlas
•  Säkerhetsgenomgång.
•  Vilka delar är kritiska?
•  Normal funktion.
•  Felsökning på kritiska reservdelar.
•  Läsning av elscheman.
•  Utbyte av kritiska reservdelar.

Fasta utbildningstillfällen på 
Weland Lagersystem AB: 
Datum för utbildningstillfällen, se
www.welandlagersystem.se

Utbildningens längd: 1 dag (07.30–16.30).
Plats: Weland Lagersystem AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.
OBS: Ta med arbetskläder och skyddsskor.


