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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.

Plaats de tafel in de buurt van een stopcontact en steek de stekker in het stopcontact.

2 ALGEMEEN

1 LEGENDA

3 STROOMVOORZIENING

4 PROBLEEMOPLOSSING

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

4.1 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.

Pijltoetsen 

Tafelblad naar beneden

Pijltoetsen 

Tafelblad naar boven

LED-signaallicht
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Het bureaublad stopt 

ca. 1 cm voor het 

laagste punt

Veiligheidsinstelling – Het bu-

reau mag niet abrupt naar de 

onderste positie bewegen

Houd de toets langer ingedrukt, zodat 

het bureaublad langzamer naar de 

laagste positie beweegt

Probleem  Mogelijke oorzaak  Oplossing

4.2 MOGELIJKE STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Foutmeldingen op het display van de handschakelaar: 

Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden. 

Probeer dan de tafel te verplaatsen. Koppel 

alle componenten los van de Power Hub. 

Koppel de Power Hub los van het lichtnet. 

Controleer de Power Hub op oververhitting. 

Eventueel laten afkoelen. Controleer alle 

aansluitingen en sluit het systeem opnieuw 

aan. Als het probleem aanhoudt: voer een 

handmatige reset uit.

Stel de voeten zo in, dat alle voeten de 

grond gelijkmatig bereiken

Rood lampje 

knippert

Waarschuwing systeemfout

De voeten zijn niet gelijkmatig 

genivelleerd

Schakelaar defect 

Geen rustpauze gehouden

Contact met vloeistoffen

Neem contact op met de klantenservice

Na een rustpauze van 18 minuten kan de 

tafel weer normaal worden gebruikt

Neem contact op met de klantenservice 

Steek de stroomkabel in een stopcontact

Bedien het systeem zoals gewoonlijk

De aandrijving 

of de schakelaar 

werkt niet

LED brandt niet

De stroomkabel is niet 

aangesloten

Systeem werkt normaal

Motoraandrijving defect

Het systeem is niet optimaal 

aangesloten

Neem contact op met de klantenservice

Raadpleeg de configuratiehandleiding voor 

instructies.

Draai de schroeven beter vast met het 

meegeleverde gereedschap of een 

elektrische schroevendraaier

Het bureau 

wankelt

Bevestigingsschroe-ven zitten 

niet stevig vast
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Wacht tot de LED stopt met knipperen

Verwijder de obstructie van de tafel. 

Verwijder onnodige lasten van het tafelblad.

Bedien het systeem zoals gewoonlijk.

Groen lampje 

knippert

Systeem start

Bezig met resetten

Groen lampje 

knippert snel

Inschakelduur overschreden

Handmatige reset vereist Voer een handmatige reset uit

Botsingsdetectie (ISP)

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.

Bediening terugzetten naar fabrieksinstellingen:

 1. Druk tegelijkertijd op de knoppen OMHOOG en OMLAAG en laat ze vervolgens los.

 2. Houd de knoppen OMHOOG en OMLAAG 10 seconden ingedrukt

▸   De LED brandt rood.

 3. Laat de knoppen OMHOOG en OMLAAG los wanneer de LED begint te knipperen

 4. Het systeem is nu gereset naar de fabrieksinstellingen. U kunt het systeem weer  

  normaal gebruiken.

5 OVERIG

10 s


