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1. JELMAGYARÁZAT

Kérjük, az asztal üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és biz-
tonsági óvintézkedéseket. Problémák és hibajelzések esetén tájékozódjon ebből a hibaelhárítási útmutatóból. 
További kérdésekkel kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz.

2. ÁLTALÁNOS

2. A) MOTOROK CSATLAKOZTATÁSA

2. B) ÁRAMELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a motorkábeleket a megfelelő 8 pólusú motoraljzatokhoz (M1, M2).

A tápkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze még egyszer,

 ● hogy a hálózati feszültség megfelel-e a vezérlődoboz típustáblájának,

 ● hogy minden alkotóelem a megfelelő aljzathoz van-e csatlakoztatva.

1

2
SAVE

NYILAK
Asztallap felfelé / lefelé

MEMÓRIA GOMB

MEMÓRIAGOMB 1 ÉS 2 KIJELZŐ

M1 M2
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3. KATTANÁS-KÓDOK

4. HIBAELHÁRÍTÁS

Amint a vezérlődoboz áram alá kerül, a rendszer állapotáról kattogó hangokon keresztül kap tájékoztatást.

KATTANÁSOK SZÁMA

2x

3x-6x

1x

Normál működés: A rendszer problémamentesen 
működik.

Az utolsó leállítás nem teljes / Kényszer-visszaállítás: 
Ellenőrizze a hibakódot a kézi kapcsoló kijelzőjén. Ha 
a vezérlőegység nem tudott befejezni egy adatmentési 
műveletet, mielőtt pl. az áramellátás megszakadt, akkor 
az újbóli üzembe helyezésnél 4-5 alkalommal kattan, és 
reset üzemmódba lép, de ebben az esetben nem jelenik 
meg a 81-es hibakód.

Vészműködés: A rendszer vészműködésben van, a moto-
rok nem használhatóak. Ellenőrizze a LED-eket és/vagy 
a hibakódot a kézi vezérlő kijelzőjén.

STÁTUSZ-INFORMÁCIÓ

4. A) KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS

4. B) GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A legtöbb hiba manuális resettel korrigálható.

 1. Nyomja meg az „asztallap lefelé“ gombot. Tartsa lenyomva az „asztallap lefelé“ gombot addig, amíg az  
 asztallap el nem éri a legalsó asztallap-pozíciót.

 2. Nyomja meg még egyszer az „asztallap lefelé“ gombot, és ismét tartsa lenyomva a gombot, amíg az  
 asztallap el nem éri az abszolút legalsó asztallap-pozíciót.

 3. Ismét nyomja meg az „asztallap lefelé“ gombot, és tartsa a gombot lenyomva, amíg meg nem jelenik  
 egy villogó 0, majd a kijelzőn ismét megjelenik a magasság.

 4. Engedje el az „asztallap lefelé“ gombot. Az asztal ismét normálisan használható.

 1. Nyomja meg egyszerre az 1-es és 2-es  memóriapozíció-gombokat, és az “asztallap felfelé“ gombot.  
 Tartsa lenyomva ezt a kombinációt néhány másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „S 0“   
 jelzés.

 2. Ezután nyomja meg a “mentés” (save) gombot.

 3. A kijelzőn az “E70” jelzés jelenik meg.

 4. Húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, amíg az “E70” jelzés el nem tűnik a kijelzőről.

 5. Csatlakoztassa újra a tápkábelt. A kijelzőn egy villogó 0 jelenik meg.
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 6. Tartsa lenyomva az „asztallap lefelé“ gombot, amíg kijelzőn meg nem jelenik újra a magasság. Az   
 asztal ismét normálisan használható.

MEGJEGYZÉS: A MENÜ 5 MÁSODPERCES TIMEOUTTAL RENDELKEZIK. EZ AZT JELENTI, HOGY A MENÜ AUTOMATIKUSAN ÉS A 
BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NÉLKÜL BEZÁRUL, HA 5 MÁSODPERCEN BELÜL NEM TÖRTÉNIK BEVITEL.

4. C) LEHETSÉGES HIBÁK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

Villogó 0

Az asztal 3 cm-rel a  
legalacsonyabb pozíció elérése 
előtt megáll.

A valós asztallap-pozíció már nem 
egyezik a megjelenített  
asztallap-pozícióval.

Az asztal billeg.

A motorok nem működnek.

A magasság-állíthatóság nincs 
aktiválva

Biztonsági beállítás – a  
leereszkedés során az asztal nem 
mozdulhat hirtelen a  
legalacsonyabb pozícióba

Hiányzik a legalacsonyabb
asztallap-pozícióval való  
szinkronizáció

A rögzítőcsavarok nincsenek 
meghúzva

A kiegyenlítő lábak nem  
egyformán vannak beállítva

A tápkábel nincs csatlakoztatva

A motorok nincsenek csatlakoz-
tatva

A dugós csatlakozó rossz érintke-
zése

Hibás motorvezérlés

Hibás kézi vezérlés

Tartsa lenyomva az “asztallap 
lefelé“ gombot mindaddig, amíg a 
magasság meg nem jelenik újra a 
kijelzőn.

Nyomja meg újra az „asztallap 
lefelé“ gombot a legalacsonyabb 
pozíció eléréséhez.

Ha a kijelzőn megjelenő magasság 
nem egyezik az asztallap tény-
leges magasságával, akkor kézi 
visszaállításra van szükség.

Húzza meg erősen a csavarokat a 
mellékelt szerszámmal vagy  
akkumulátoros csavarhúzóval.

Állítsa be a kiegyenlítő lábakat 
úgy, hogy egyformán érintsék a 
talajt.

Csatlakoztassa a tápkábelt a vezér-
lődobozhoz.

Csatlakoztassa a motorkábeleket a 
motorvezérlő egységhez.

Csatlakoztassa megfelelően a 
motorkábelt, a tápkábelt és a kézi 
kapcsolót.

Vegye fel a kapcsolatot az ügyféls-
zolgálattal. Adott esetben a motor-
vezérlő egységet ki kell cserélni.

Vegye fel a kapcsolatot az ügyféls-
zolgálattal. Adott esetben a kézi 
vezérlőt ki kell cserélni.
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PROBLÈME

PROBLÉMA

SZÁM

ORIGINE POSSIBLE

OK

LEÍRÁS

RÉSOLUTION

ELHÁRÍTÁS

ELHÁRÍTÁS

A kijelzőn a “HOT” felirat jelenik 
meg.

00

01

A kijelzőn egy “E” és egy  
hibaszám jelenik meg.

A vezérlődoboz túlmelegedés 
elleni védelemmel van ellátva. 
Túlmelegedés miatt ez a  
túlmelegedés elleni védelem  
aktiválódott.

1-es csatorna belső hiba

2-es csatorna belső hiba

Belső hiba lépett fel a vezérlődo-
bozban.

Várja meg, amíg a vezérlődoboz 
lehűl, és a “HOT” jelzés eltűnik 
a kijelzőn. Ezután az asztal ismét 
üzemképes.

Húzza ki a vezérlődobozt.  
Vegye fel a kapcsolatot az  
ügyfélszolgálattal.

Az alábbi hibalista szerint járjon 
el.

4. D) HIBAJELZÉSEK A KÉZI VEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN

A motorok csak egy irányba  
mozognak.

Áramszünet következett be 
mozgás közben vagy a tápkábel 
kihúzódott mozgás közben 

A motorvezérlés hibás

A kézi vezérlő hibás

A motor hibás

Ha az asztal csak lefelé  
mozgatható, akkor kézi  
visszaállítást kell végezni.

Vegye fel a kapcsolatot az  
ügyfélszolgálattal. Adott esetben a 
motorvezérlést ki kell cserélni.

Vegye fel a kapcsolatot az  
ügyfélszolgálattal. Adott esetben a 
kézi vezérlőt ki kell cserélni.

Vegye fel a kapcsolatot az  
ügyfélszolgálattal.

Be nem tartott pihenőszünet A 18 perces pihenőszünet után az 
asztal ismét normálisan használ-
ható.

A motorok nem működnek.

12

13

1-es csatorna üzemzavar

2-es csatorna üzemzavar

Húzza ki a vezérlődobozt. Hozza 
helyre a külső rövidzárlatot.
VAGY: Csatlakoztassa a megfelelő 
motort az érintett aljzathoz. Hely-
ezze újra üzembe a vezérlődobozt.
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SZÁM LEÍRÁS ELHÁRÍTÁS

55

67

70

81

Az 1-es motorcsoport  
szinkronizálása nem lehetséges

Túl magas feszültség

A meghajtókonfiguráció megvál-
toztatása

Belső hiba

Távolítsa el a terhet az asztalról.
Végezzen manuális visszaállítást.
Ha a hiba a kézi visszaállítás után 
is megjelenik, forduljon az  
ügyfélszolgálathoz.

Húzza ki a tápkábelt, és lépjen 
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Húzza ki az áramellátást 5 má-
sodpercre. Csatlakoztassa a kívánt 
motorokat, és ismét csatlakoztassa 
az áramellátást. Ezután végezzen 
el egy kézi alaphelyzetbe állítást.

Végezzen manuális visszaállítást.
Húzza ki a tápkábelt, majd néhány 
másodperc múlva csatlakoztassa 
újra. Ha ez a hiba rendszeresen 
előfordul, húzza ki a tápkábelt,  
és lépjen kapcsolatba az  
ügyfélszolgálattal.

24

48

25

60

62

M1-es motor túláram

Motor túláram

M2-es motor túláram

Ütközésvédelem

Vezérlés túláram

Távolítsa el a beszorult tárgyakat  
a mozgástérből. Ha az asztal 
túlterhelt, távolítsa el a terhet az 
asztalról. Vegye fel a kapcsolatot 
az ügyfélszolgálattal.

36

61

37

M1-es motoraljzat plug detection

Motor kicserélve

M2-es motoraljzat plug detection

Csatlakoztassa a megfelelő motort 
az érintett aljzathoz. Végezzen 
manuális alaphelyzetbe állítást.

MEGJEGYZÉS: HA A MAGASSÁGÁLLÍTÁS KÖZBEN ÁRAMSZÜNET KÖVETKEZIK BE, VAGY A HÁLÓZATI KÁBEL KIHÚZÓDIK, 
AKKOR SZÜKSÉG LEHET A KÉZI VISSZAÁLLÍTÁSRA.


