Snelstarthandleiding Gowing
Bedieningspaneel
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Lichtsignalen

De ring rond het bedieningspaneel
geeft blauwe en rode lichtsignalen af:

De functionaliteiten zijn
ingedeeld in drie kolommen

Armbewegingen geblokkeerd
Armbewegingen gedeblokkeerd
Einde van het verstelbereik van tilfunctie
of gewichtscompensatie bereikt
Uw opdracht wordt niet uitgevoerd
omdat verstelling niet is toegestaan
Algemene foutmelding

1

Gewichtscompensatie

2

Kantelverstelling

3

Tilfunctie

1

Gewichtscompensatie - uw arm makkelijker omhoog bewegen
Blokkeren / deblokkeren

uw arm in een gewenste positie blokkeren

Gewichtscompensatie vergroten
uw arm gaat makkelijker omhoog

Gewichtscompensatie verkleinen
uw arm gaat makkelijker omlaag

2

Kantelverstelling - uw arm makkelijker naar voren bewegen
Naar 0 graden kantelen

precies waterpas t.o.v. de aarde

Naar voren kantelen
beter bereik naar voren

Naar achteren kantelen

beter bereik naar uw lichaam toe

3

Gewichtscompensatie is de
opwaartse kracht die uw arm helpt
omhoog te bewegen. Deze kracht
heft als het ware het gewicht
van uw arm op. De mate van
gewichtscompensatie kunt u op elk
moment zelf aanpassen naar uw
eigen wensen en omstandigheden.

Met de kantelverstelling bepaalt u
de hoek van Gowing ten opzichte van
de aarde. Dit kan naar voren en naar
achteren. U kunt deze verstelling
elk moment gebruiken om uw arm
makkelijker en verder naar voren
te bewegen of juist dichterbij uw
lichaam te brengen.

Tilfunctie - uw arm laten rusten op een bepaald punt
Tilfunctie uitschakelen

u kunt volledig vrij bewegen

Tilpositie verhogen

hogere vaste positie voor uw arm

Tilpositie verlagen

lagere vaste positie voor uw arm

De tilfunctie is tweeledig:
1: Het heft de arm gemotoriseerd
naar iedere gewenste hoogte,
die anders niet bereikt kan worden.
2: Het laat de arm op een bepaalde
hoogte rusten. Dit is handig als u
uw arm lang in dezelfde positie
moet houden.

Vragen? Bel Focal Meditech: 013 533 31 03 of kijk op: www.focalmeditech.nl
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Afnemen van de hefarm
De hefarm kan gemakkelijk afgenomen worden. Dit is handig als u Gowing een kortere periode
niet wilt gebruiken. De hefarm zit u dan niet in de weg.

Druk de twee rode knoppen gelijktijdig in.

Beweeg de hefarm uit het bevestigingspunt.

Afnemen van Gowing in zijn geheel
Gowing kan in zijn geheel worden afgenomen van de (rol)stoel. Dit is handig als u Gowing
langere tijd niet wilt gebruiken of niet wilt meenemen.

Til Gowing recht omhoog van de adapter voor montage af.

Gowing inschakelen

Uitgebreide handleiding

Het verstellen en blokkeren van
Gowing werkt alleen als de stroom
is ingeschakeld. De schakelaar
bevindt zich op de adapter
voor montage.

In deze snelstarthandleiding kunt u lezen hoe u de meest gebruikte
functies toepast. Maar voor een uitgebreide uitleg verwijzen we
u naar de Handleiding Gowing. Deze vindt u op de usb-stick in
de koffer waarin Gowing geleverd is. Ook kunt u de handleiding
downloaden vanaf onze website: www.focalmeditech.nl en dan
‘Documentatie’ en daarna ‘Dynamische armondersteuningen’.

0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld

We wensen u een prettig gebruik van Gowing en we hopen dat
hij een bijdrage levert aan uw zelfstandigheid.

Vragen? Bel Focal Meditech: 013 533 31 03 of kijk op: www.focalmeditech.nl

Onderdeelnummer: 872FOCPGWG00ABC068

Trek de rode hendel omhoog.

