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1. LEGENDA

Lees de instructies en veiligheidsmaatregelen in de handleiding zorgvuldig door voordat je het bureau  
gebruikt. Bij problemen en foutmeldingen kun je deze handleiding voor probleemoplossing raadplegen. Voor 
verdere vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice.

2. ALGEMEEN

2. A) AANDRIJVING AANSLUITEN

2. B) VOEDING AANSLUITEN 

Steek de motorkabels in de bijbehorende 8-polige motorbussen (M1, M2).

Voordat je de voedingskabel aansluit, moet je nogmaals controleren

	 ●	of	de	netspanning	overeenkomt	met	het	typeplaatje	van	het	bedieningskastje

	 ●	of	alle	onderdelen	in	de	juiste	contactdozen	zijn	gestoken.

1

2
SAVE

PIJLTOETSEN 
Tafelblad naar boven/Tafelblad naar beneden

GEHEUGENTOETS

GEHEUGENPOSITIE-TOETSEN 1 & 2 DISPLAY

M1 M2
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3. KLIKCODES

4. PROBLEEMOPLOSSING

Zodra	het	bedieningskastje	van	stroom	wordt	voorzien,	krijg	je	informatie	over	de	status	van	het	systeem	door	
middel van klikgeluiden.

AANTAL KLIKKEN

2x

3x-6x

1x

Normale	werking:	Het	systeem	werkt	zonder	problemen.

Laatste uitschakeling onvolledig / geforceerde reset:  
Controleer	de	foutcode	op	het	display	van	de	hand- 
bediening. Als de besturingseenheid een gegevensops-
lagproces niet heeft kunnen voltooien, bijv. voordat de 
stroom uitviel, zal deze bij het opnieuw opstarten 4-5 
keer klikken en in de resetmodus gaan zonder in dit geval 
foutcode 81 weer te geven.

Noodbedrijf:	Het	systeem	is	in	noodbedrijf,	de	 
aandrijvingen kunnen niet worden gebruikt. Controleer 
de	LED‘s	en/of	de	foutcode	op	het	display	van	de	 
handbediening.

INFORMATIE OVER DE STATUS

4. A) HANDMATIGE RESET

4. B) FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

De meeste problemen kunnen worden verholpen door een handmatige reset.

 1. Druk op de knop „Bureaublad omlaag“. Houd de knop „Bureaublad omlaag“ ingedrukt totdat het   
 bureaublad de laagste stand heeft bereikt.

 2. Druk nogmaals op de knop „Bureaublad omlaag“ en houd de knop ingedrukt totdat de absoluut   
 laagste bureaubladpositie is bereikt.

 3. Druk nogmaals op de knop „Bureaublad omlaag“ en houd de knop ingedrukt totdat er een   
	 knipperende	0	verschijnt	en	het	display	vervolgens	weer	de	hoogte	weergeeft.

 4. Laat de „Bureaublad omlaag“ knop los. Het bureau kan nu weer normaal gebruikt worden.

 1. Druk tegelijkertijd op de geheugenpositieknoppen 1, 2 en de knop „Bureaublad omhoog“. Houd deze  
	 knoppencombinatie	enkele	seconden	ingedrukt	totdat	„S	0“	op	het	display	verschijnt.

 2. Druk vervolgens op de knop „Opslaan“.

	 3.	E70	verschijnt	op	het	display.

	 4.	Koppel	de	voedingskabel	een	paar	seconden	los	totdat	het	E70-bericht	van	het	display	verdwijnt.

	 5.	Sluit	de	voedingskabel	weer	aan.	Op	het	display	wordt	een	knipperende	0	weergegeven.
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	 6.	Houd	de	knop	„Bureaublad	omlaag“	ingedrukt	totdat	de	hoogte	weer	op	het	display	wordt			 	
 weergegeven. De tafel kan nu weer normaal gebruikt worden.

LET OP: HET MENU HEEFT EEN TIME-OUT VAN 5 SECONDEN. DIT BETEKENT DAT HET MENU AUTOMATISCH EN ZONDER DE 
INSTELLINGEN OP TE SLAAN WORDT GESLOTEN ALS ER BINNEN 5 SECONDEN GEEN INVOER PLAATSVINDT. 

4. C) MOGELIJKE STORINGEN EN HET VERHELPEN ERVAN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Knipperende 0

Het bureau stopt 3 cm voor het 
bereiken van de laagste stand.

De werkelijke bureaubladpositie 
komt niet meer overeen met de 
weergegeven bureaubladpositie.

Het bureau wiebelt.

De aandrijvingen werken niet.

De hoogteverstelling is niet  
geactiveerd.

Veiligheidsinstelling - het bureau 
mag niet abrupt naar de laagste 
positie bewegen bij het omlaag 
bewegen

Afstemming op de laagste  
bureaubladpositie ontbreekt

Bevestigingsschroeven zijn niet 
aangedraaid

De stelvoeten zijn niet aangepast

De voedingskabel is niet aanges-
loten

Aandrijvingen zijn niet aangeslo-
ten

Slecht connectorcontact

Motorbediening is defect

Houd de toets „Bureaublad  
omlaag“ ingedrukt totdat de  
hoogte	weer	op	het	display	 
verschijnt.

Druk nogmaals op de knop  
„Bureaublad omlaag“ om de 
laagste stand te bereiken.

Als	de	op	het	display	getoonde	
hoogte niet overeenkomt met de 
werkelijke hoogte van het  
bureaublad, is een handmatige 
reset nodig.

Draai de schroeven stevig aan met 
het meegeleverde gereedschap of 
met een accuschroevendraaier.

Stel de stelvoeten zo af dat ze de 
vloer gelijkmatig raken.

Sluit de voedingskabel van het 
bedieningskastje aan.

Sluit de motorkabel aan op de 
motorbediening.

Sluit de motorkabel, voedingska-
bel en handbediening correct aan.

Neem contact op met de klanten-
service. Indien nodig moet de 
motorbediening worden  
vervangen.
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PROBLÈME

PROBLEEM

NUMMER

ORIGINE POSSIBLE

OORZAAK

OMSCHRIJVING

RÉSOLUTION

OPLOSSING

OPLOSSING

Op	het	display	wordt	HOT	 
weergegeven.

00

01

Het	display	toont	E	en	een	 
foutcode (een nummer).

Het bedieningskastje is voorzien 
van een oververhittingsbeveili-
ging. Vanwege oververhitting is 
deze oververhittingsbeveiliging 
geactiveerd.

Interne fout kanaal 1

Interne fout kanaal 2

Er is een interne fout in het  
bedieningskastje.

Wacht tot het bedieningskastje is 
afgekoeld en de melding HOT op 
het	display	verdwijnt.	Dan	is	de	
tafel weer klaar voor gebruik.

Haal de stekker uit het bedienings-
kastje. Neem contact op met de 
klantenservice.

Ga te werk volgens de volgende 
lijst met foutcodes.

4. D) FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY VAN DE HANDBEDIENING

De aandrijvingen bewegen maar 
in één richting

Stroomuitval tijdens het bewegen 
of voedingskabel losgekoppeld 
tijdens het bewegen 

Motorbediening is defect

Handbediening is defect

Aandrijving defect

Als de tafel alleen naar beneden 
kan worden bewogen, moet een 
handmatige reset worden  
uitgevoerd.

Neem contact op met de klanten-
service. Indien nodig moet de 
motorbediening worden vervan-
gen.

Neem contact op met de klan-
tenservice. Indien nodig moet de 
handbediening worden vervangen.

Neem contact op met de klanten-
service.

Handbediening is defect

Rustpauze niet in acht genomen

Neem contact op met de klanten-
service. Indien nodig moet de 
handbediening worden vervangen.

Na de rustpauze van 18 minuten 
kan het bureau weer normaal  
worden gebruikt.

De aandrijvingen werken niet.

12

13

Defect kanaal 1

Defect kanaal 2

Koppel het bedieningskastje los. 
Herstel de externe kortsluiting.
OF: Sluit de juiste motor aan op 
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NUMERO DESCRIZIONE RISOLUZIONE

55

67

70

81

Synchronisatie	van	motorgroep	1	
niet mogelijk

Te hoge spanning

Verandering	van	de	configuratie	
van de aandrijving

Interne fout

Verwijder spullen die op het 
bureau staan. Voer een hand- 
matige reset uit. Als de fout na de 
handmatige reset nog steeds wordt 
weergegeven, neem dan contact op 
met de klantenservice.

Koppel de voedingskabel los en 
neem contact op met de klanten-
service.

Ontkoppel de voeding gedurende 
5 seconden. Sluit de gewenste  
motoren aan en sluit de voeding 
weer aan. Voer dan een hand- 
matige reset uit.

Voer een handmatige reset uit. 
Ontkoppel de voedingskabel en 
sluit deze na enkele seconden 
weer aan. Als deze fout regelmatig 
optreedt, moet je de voedingskabel 
loskoppelen en contact opnemen 
met de klantenservice.

24

48

25

60

62

Overstroom van de motor M1

Overstroom van de motor

Overstroom van de motor M2

Bescherming tegen botsingen

Overstroomcontrole

Verwijder de vastzittende  
voorwerpen uit het bewegings-
gebied. Als de tafel overbelast 
is, verwijder dan de lading van 
de tafel. Neem contact op met de 
klantenservice.

36

61

37

Plug detection aan motorbus M1

Motor vervangen

Plug detection aan motorbus M2

Sluit de juiste motor aan op het 
betreffende buscontact. Voer een 
handmatige reset uit.

OPMERKING: ALS DE STROOM UITVALT OF HET NETSNOER WORDT LOSGEKOPPELD TIJDENS HET INSTELLEN VAN DE 
HOOGTE, KAN EEN HANDMATIGE RESET NODIG ZIJN.

het betreffende buscontact.
Stel het bedieningskastje weer in 
werking.

12

13

Defect kanaal 1

Defect kanaal 2


