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1

LEGENDA
Geheugenpositie-toetsen 1 & 2

Display

1
2
SAVE

Geheugentoets

2

Pijltoetsen
Tafelblad naar boven/Tafelblad naar beneden

ALGEMEEN
Lees de handleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voor het in gebruik nemen van dit bureau. Bij problemen of foutmeldingen kan deze handleiding uitkomst bieden. Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact op met onze
klantenservice.
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STROOMVOORZIENING
Plaats de tafel in de buurt van een stopcontact en steek de stekker in het stopcontact.

4

PROBLEEMOPLOSSING
4.1

HANDMATIGE RESET
De meeste fouten zijn op te lossen door een handmatige reset.

1.

Druk op de toets „Bureaublad naar beneden“. en houd de toets „bureaublad naar beneden“ zo lang ingedrukt
totdat het bureaublad de laagste hoogte heeft bereikt. (geprogrammeerde bureaubladpositie).

2.

Druk nogmaals op de toets „Bureaublad naar beneden“ en houd deze ingedrukt. Na ongeveer drie seconden
beweegt het bureaublad zich verder naar beneden, waarna het absolute laagste punt wordt bereikt.

3.

Laat de „Bureaublad naar beneden“ toets los. Nu kan het bureau weer normaal worden gebruikt.
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4.2 MOGELIJKE STORINGEN EN OPLOSSINGEN
Foutmeldingen op het display van de handschakelaar:
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Knipperende 0 op het
display

De hoogteverstelbaarheid is
niet geactiveerd

Voer een handmatige reset uit

Het bureaublad stopt
ca. 1 cm voor het
laagste punt

Veiligheidsinstelling – Het bureau mag niet abrupt naar de
onderste positie bewegen

Houd de toets langer ingedrukt, zodat
het bureaublad langzamer naar de
laagste positie beweegt

Het display toont geen
centimeters, maar
inch
OF
Het display toont
geen inch, maar
centimeters

Instellingen zijn per land
afhankelijk

1.

2.

3.

4.
5.

Druk tegelijk op de geheugen
positietoetsen 1, 2 en de toets„
bureaublad naar boven“. Houd
deze combinatie ca. 3 seconden
ingedrukt. Laat de toetsen daar
na weer los.
Op het display wordt een S en
een nummer getoond. Bijvoor
beeld S 7
Druk net zo lang op de toets
„bureaublad naar boven“, tot op
het display S 5 getoond wordt
Op het display is S 5 te lezen
Druk op de geheugentoets

Mocht het display eerst op centimeters
zijn ingesteld, dan toont het nu inch. Als
het display eerst op inch was ingesteld,
worden nu centimeters getoond.

Tip 1:
Het menu heeft een time-out van 5 seconden. Dat
houdt in dat het menu zich automatisch zonder
op te slaan uitschakelt als binnen 5 minuten geen
toetsen worden ingedrukt..
Tip 2:
Wanneer het menu oplicht verschijnt een nummer
tot S 7. Het nummer hangt af van de instellingen
van het systeem.
Tip 3:
De hoogte van het bureau zelf wijzigt zich niet met
deze instellingen.

Het bureau wankelt

Bevestigingsschroe-ven zitten
niet stevig vast

Draai de schroeven beter vast met het
meegeleverde gereedschap of een
elektrische schroevendraaier

De voeten zijn niet gelijkmatig
genivelleerd

Stel de voeten zo in, dat alle voeten de
grond gelijkmatig bereiken
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De aandrijving
of de schakelaar
werkt niet

De stroomkabel is niet aangesloten

Steek de stroomkabel in een stopcontact

Motoraandrijving defect

Neem contact op met de klantenservice

Schakelaar defect

Neem contact op met de klantenservice

Geen rustpauze gehouden

Na een rustpauze van 18 minuten kan de
tafel weer normaal worden gebruikt

Contact met vloeistoffen

Neem contact op met de klantenservice

4.3 FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY VAN DE
HANDSCHAKELAAR
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Op het display wordt
Hot getoond

Vanwege oververhitting is
de hittebeschermingsfunctie
geactiveerd

Wacht tot de oververhitte componenten
afgekoeld zijn en de tekst HOT van het
display verdwijnt. Het bureau weer gebruikt
worden.

Het systeem heeft een botsing

Laat alle knoppen los en wacht tot de tafel
zich ca. 1 cm in de tegenovergestelde richting bewogen heeft.

Het systeem heeft een verbindingsfout

Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden.
Probeer daarna opnieuw de tafel omhoog
en omlaag te bewegen.

Interne fout

Raadpleeg de volgende lijst met
foutnummers om de juiste oplossing
voor de foutmelding te vinden

Hot

Op het display wordt
ISP getoond
ISP

Op het display
wordt Con en Err
getoond
Con
Err

Op het display
wordt Err en
een foutnummer
getoond
Err
0000
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Number

Beschrijving

Oplossing

Err C01

Firmware-fout

Verwijder de stekker uit het stopcontact
en wacht 5 seconden. Sluit het systeem
opnieuw aan en probeer de tafel op en neer
te bewegen.

Err C02

Overstroom motor

Err C03

Overspanning voeding

Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden.
Probeer de tafel opnieuw op en neer te
bewegen.

Err C08

Time-out opgetreden bij
impulsdetectie

Err C11

Snelheid kan niet bereikt worden

Err C12

Overstroom in het systeem

Err C13

Overstroom in het systeem

Err C14

Overstroom in het systeem

Err C15

Fout in het botsingherkenningssysteem

Err C17

Fout tijdens de koppelsequentie van de aandrijvingen

Zet het systeem terug naar de
fabrieksinstellingen

Err C18

Verkeerde firmware

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen of neem contact op met de
klantenservice

Err C19

Slechts één aandrijving is
aangesloten op de voeding

Controleer de stekkers van de voeding en
aan de bovenkant van de tafelpoten. Koppel
alle stekkers los en sluit ze opnieuw aan.
Een platte schroevendraaier is vereist om
de motorconnector aan de bovenkant van
de tafelpoten los te koppelen.

Err C20

Motor kortsluiting

Neem contact op met de klantenservice.
Mogelijk moet de motorbediening worden
vervangen.

Err C21

Firmware-fout

Verwijder de stekker uit het stopcontact
en wacht 5 seconden. Sluit het systeem
opnieuw aan en probeer de tafel op en neer
te bewegen.
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Zet het systeem terug naar de
fabrieksinstellingen

Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden.
Probeer het dan opnieuw.
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Err C22

Overbelasting van de voeding

Err C23

Motor heeft verkeerde
spanningen

Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden.
Probeer het dan opnieuw.

Let op:
Als tijdens het verstellen van de hoogte de stroom uitvalt of de kabel uit het stopcontact getrokken wordt, kan een
handmatige reset noodzakelijk zijn.
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OVERIG
Bediening terugzetten naar fabrieksinstellingen (S 0-menu):
1.
		
		

Druk gelijktijdig op de geheugenpositie-toetsen 1 en 2 en de toets „bureaublad 		
naar boven“. Houd deze combinatie ca. 3 seconden ingedrukt. en laat de toetsen
los. Op het display wordt nu S en een nummer, bijv. S 5, getoond.

2.

Druk net zo lang op de pijl naar boven tot op het display S 0 wordt getoond.

3.

Op het display wordt S 0 getoond.

4.

Druk op de geheugentoets.

5.
		

6.

De aandrijving wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen. Op het display zie je nu
een knipperende 0.

Voer een handmatige reset uit om het bureau in hoogte te kunnen verstellen.

Tip:
Het menu heeft een time-out van 5 seconden. Dit betekent dat het menu automatisch sluit en zonder de instellingen
op te slaan als er binnen 5 seconden geen invoer plaatsvindt.
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