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Hissautomat G2/2 Superanvändare   
                        

Datum 
2019-04-24 

Kurs 
Hissautomat G2 Superanvändare 

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 handhavandefel, 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 Solutions 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. 

Vi bjuder på frukostfralla och lunch på närliggande restaurang. 

 

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. 

Handledare 

Thomas Olsson 

Telefon 

0371-523040 

0734 – 42 55 37 

Kontor 

Weland Gislaved 

Utbildningstid 

1 dag  

(Ca 08,30-16,30) 
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• Snabbt delge vår telefonsupport rätt information. 

• Förstå och felsöka maskinens säkerhetsfunktioner. 

• Materialhanteringen i maskinen. 

• Hantera uppstart och omstart av maskinen. 

• 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 optimeringsfunktionen. 

• Spara loggfilen och enkel tolkning. 

• FAQ 

• Utbyta erfarenheter med andra användare. 

 

 

Vid frågor ring eller mejla oss gärna. 

Tel: 0734 – 42 55 37 

E-mail: Thomas.olsson@welandsolutions.se 

 

 


