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Läs noggrant instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i handboken innan du startar tabellen. Om du har problem eller 

felmeddelanden kan du läsa den här felsökningsguiden. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår kundsupport.

Knapp

skrivbord nedåt/uppåt

Memoryknapp

Memoryknappar 1, 2, 3 & 4

Display

Placera bordet nära ett eluttag och anslut strömkabeln till eluttaget.

2 ALLMÄNT

1 GUIDE

3 STRÖMFÖRSÖRJNING

4 FELSÖKNING

De flesta fel kan åtgärdas med en manuell återställning.

4.1 MANUELL ÅTERSTÄLLNING

1. Tryck på „skrivbord nedåt“. Håll knappen „skrivbord nedåt“ intryckt tills skrivbordet har nått den lägsta positionen  

 (programmerad skrivbordsposition). 

2. Tryck på „skrivbord nedåt“ och håll knappen intryckt. Efter cirka 3 sekunder flyttas skrivbordet längre ner tills  

 lägsta position är nådd. 

3. Släpp knappen „skrivbord nedåt“. Skrivbordet kan nu användas normalt igen.

 o75
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Skrivbordet stannar 1 

cm innan den når den 

lägsta positionen

Säkerhetsinställning –  

Skrivbordet ska inte åka ner 

till lägsta position med högsta 

hastighet

Fortsätt att hålla ner knappen tryckt tills 

bordet åker ner till lägsta position med 

lägre hastighet

Siffran 0 blinkar på 

displayen

Höjdjusteringen är inte 

aktiverad

Genomför en manuel reset

Problem   Möjlig orsak   Lösning

4.2 MÖJLIGA STÖRNINGAR OCH LÖSNINGAR

Displayen

visar inte centimeter 

utan tum.

ELLER

displayenheten

visar inte tum utan 

centimeter

Beroende på land kan detta 

ställas in olika 

1.  Tryck samtidigt in memoryknap 

 parna 1 & 2 samt knappen   

 „bordsskiva upp“. Håll denna  

 tangentkombination intryckt i  

 cirka 3 sekunder. Släpp sedan  

 knapparna.

2.  S och ett nummer visas, t.ex. S 7

3.  Håll ner knappen „skrivbord upp“  

 tills displayen visar S 5

4.  S 5 visas på displayen

5.  Tryck på memoryknappen

Om displayen tidigare var i centimeter 

ändras den till tum. Om skärmen tidigare 

var i tum ändras den till centimeter.

Obs 1:

Menyn har en tidsgräns på 5 sekunder. Det

betyder att menyn automatiskt stängs av utan att 

spara inställningarna efter 5 sekunder. 

Obs 2:

När menyn startas visas S och

ett nummer, t.ex. S 7. Numret beror

på parametrarna för kontrollen.

Obs 3:

Skrivbordshöjden ändras inte med denna funktion. 

Felmeddelanden på displayen:

Dra åt skruvarna med det medföljande 

verktyget eller med en skruvdragare 

Justera nivelleringsfötterna så att de berör 

golvet jämt

Skrivbordet vinglar Skruvarna är inte tillräckligt 

åtdragna

Nivelleringsfötterna är inte 

jämnt inställda
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Kontrollera är defekt

Skrivbordet pausades inte 

tillräckligt länge

Kontakt med vätska

Kontakta kundtjänst

Efter 18 minuters paus kan bordet användas 

igen normalt

Kontakta kundtjänst

Anslut Strömkabeln till ett eluttagEnheterna eller 

kontrollerna fun-

gerar inte

Strömkabeln är inte 

inkopplad

Motorstyrningen är defekt Kontakta kundtjänst

På grund av överhettning akti-

verades överhettningsskyddet

Vänta tills de överhettade komponen-

terna har svalnat och meddelandet HOT 

försvinner från displayen. Skrivbordet kan 

användas igen.

Displayen 

visar Hot

4.3 FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN 

Problem   Orsak    Lösning

Hot

Systemet har upptäckt en 

kollision

Släpp alla knappar och vänta tills bordet har 

rört sig ca 1 cm mot aktuell riktning

Displayen 

visar ISP

Systemet har ett anslutningsfel Släpp alla knappar och vänta i 5 sekunder. 

Försök höja eller sänka skrivbordet igen

Displayen visar 

Con och Err

Con

Err

ISP

Internt fel Läs tabellen nedan för att få rätt svar på den 

felkod som visas

Displayen visar 

Err och ett felkod

Err

0000
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Err C08

Err C11

Tidsöverskridning av 

pulsdetekteringen

Kan inte nå den normala 

hastigheten

Återställ systemet till fabriksinställningar

Firmware-fel

Motor-överström

Överspänning i strömförsörjningen

Koppla ut strömkabeln och vänta i 5 sekun-

der. Anslut systemet igen och försök höja 

eller sänka skrivbordet igen.

Släpp alla knappar och vänta i 5 sekunder. 

Försök höja eller sänka skrivbordet igen.

Err C01

Err C02

Err C03

Nummer   Beskrivning   Lösning

Err C12

Err C13

Err C14

Err C15

Hög ström i systemet

Hög ström i systemet

Hög ström i systemet

Fel i systemet för 

kollisionsdetektering

Släpp alla knappar och vänta i 5 sekunder. 

Försök sedan igen.

Err C17

Err C18

Err C19

Fel under frekvensomriktarens 

kopplingssekvens

Fel firmware

Endast en enhet är ansluten till 

strömförsörjningen

Återställ systemet till fabriksinställningar

Återställ systemet till fabriksinställningar 

eller kontakta kundtjänst

Kontrollera strömkabeln på nätaggregatet 

och på toppen av kolumnerna. Koppla loss 

alla kablar och anslut dem igen. En platt 

skruvmejsel krävs för att koppla ur motorns 

kontakt på toppen av kolonnen.

Err C20

Err C21

Motorkortslutning

Firmware-fel

Kontakta Kundtjänst. Motorns styrning kan 

behöva bytas ut.

Koppla bort strömkabeln och vänta i 5 

sekunder. Anslut systemet igen och försök 

höja eller sänka skrivbordet. 
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Err C22

Err C23

Överbelastad strömförsörjning 

Motorn har felaktig spänning

Släpp alla knappar och vänta i 5 sekunder. 

Försök sedan igen.

Obs: 

En manuell återställning kan vara nödvändig om ett strömavbrott inträffar eller om strömkabeln kopplas ur vid 

höjdjustering.

Återställ till fabriksinställningar (S 0-menyn):

 1. Tryck samtidigt på knapparna 1, 2 och „skrivbord uppåt“ -knappen. Håll denna   

  tangentkombination nedtryckt i cirka 3 sekunder. Släpp sedan knapparna. S och ett  

  nummer visas, t.ex. S 5.

 2. Tryck på „skrivbord uppåt“ tills S 0 visas på displayen.

 3. Displayen visar S 0.

 4. Tryck på memoryknappen.

 5. Skrivbordet återställs till fabriksinställningarna. 0 blinkar på displayen.

 6. Utför en manuell återställning för att aktivera höjdjusterbarheten.

Obs: 

Menyn har en tidsgräns på 5 sekunder. Detta innebär att menyn stängs automatiskt av utan att spara inställningarna 

om ingen inmatning görs inom 5 sekunder.

5 TILLÄGG


