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STAP 1:
 › Houd  &  tegelijkertijd meer dan 3 seconden ingedrukt. 

 De poten beginnen naar beneden te bewegen op halve snelheid van de normale werking. 

STAP 2:
 › Houd  &  ingedrukt.

De poten gaan omlaag naar de laagste positie en veren 2-5 mm terug, en stoppen dan.

STAP 3:
 › Laat  &  samen los.

De initialisatie is voltooid. 

STAP 1:
 › Houd  ingedrukt.

Poten gaan omhoog.

STAP 2:
 › laat  los.

Poten stoppen.

1) De initialisatie procedure moet worden voltooid voordat de tafel voor de eerste keer wordt 
gebruikt nadat deze is geïnstalleerd of onderdelen zijn vervangen. 
2) Als het initialisatie proces wordt onderbroken, zal het systeem stoppen met draaien en op-
nieuw geïnitialiseerd moeten worden om weer te kunnen werken.

Initialisatie procedure

Op en neer bewegen

Omhoog Omlaag OpslaanScherm

Opgelet

STAP 3:
 › Druk op  en houd vast.

Poten gaan naar beneden.

STAP 4:
 › Laat  los.

Poten stoppen.
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STAP 1:
 › Houd  of  ingedrukt en laat dan los.

Laat de poten naar de positie lopen waar u het tafelblad wilt hebben.

STAP 2:
 › Druk op  knop en vervolgens op knop � , �  of �  binnen de volgende 3 seconden. 

Positie 1,2 of 3 is opgeslagen. 

STAP 1:
 › Houd de knop � , �  of �  ingedrukt.

Poten gaan terug naar de corresponderende opgeslagen positie.

1) Geheugenplaats wordt gewist na initialisatie. 
2) Geheugen kan hersteld worden.

Stel geheugenstanden in

Bureau bewegen naar geheugenstand

Opgelet
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STAP 1:
 › Houd toets  anger dan 10 seconden ingedrukt. 

De bijschriften flikkeren op het scherm  "___".

STAP 2:
 › Laat de toets , los, raak de toets �  binnen 3 seconden aan.

THet scherm toont "H-0 of "H-1" ondertitels, wat aangeeft dat de één-toets omhoog en omlaag functie uit of aan staat. 

STAP 3:
 › Raak  of  aan om de huidige functie van aan of uit te zetten. 

""H-O" betekent dat de functie uitgeschakeld is, "H-1" betekent dat de functie ingeschakeld is.

STAP 4:
 › Raak de  toets aan en houd deze 2 seconden ingedrukt.

Een-toets bediening is uitgeschakeld of ingeschakeld.

STAP 1:
 › Houd de knop  of  ingedrukt.

Breng het bureau naar de positie die als hoogste positie vastgelegd moet worden.

STAP 2:
 › Houd de knop , ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op �  .

Letter “-L-” wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de positie is opgeslagen als maximale hoogte.

STAP 3:
 › Laat de knoppen los.

Afgerond.

1) Standaard staat de functie voor het omhoog en omlaag bewegen van één toets uit.

Bureau naar geheugenstand bewegen met slechts 1 druk op de knop

Bovenste hoogtelimiet instellen

Opgelet
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STAP 1:
 › Houd de knop  of  ingedrukt.

Breng het bureau naar de positie die als laagste positie vastgelegd moet worden.

STAP 2:
 › Houd de knop  ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op �  .

Letter “-L-” wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de positie is opgeslagen als maximale hoogte.

STAP 3:
 › Laat de knoppen los

Afgerond.

STAP 1:
 › Houd de knop , ingedrukt en druk gelijktijdig ca 3 seconden op �  . 

 Letter “-C-” wordt op het scherm getoond. Dit betekent dat de posities zijn vrijgegeven. 

STAP 2:
 › Laat de knoppen los.

Afgerond.

1) Poten kunnen niet onder de vergrendelde positie lopen.
2) Geheugenpositie(s) boven de vergrendelde positie gaan verloren, zelfs nadat de tafel is 
ontgrendeld, moet u opnieuw geheugenposities instellen om deze geheugenposities opnieuw 
in te stellen.
3) De initialisatie zal de onderste limiet niet ontgrendelen.

Onderste hoogtelimiet instellen 

Limieten verwijderen

STAP 1:
 › Houd de knop , ingedrukt en druk vervolgens op , gedurende ongeveer 3 seconden.

De hoogte-informatie zal worden gewijzigd tussen centimeters en inches. 

STAP 2:
 › Laat de knoppen los. 

Voltooid.

1) In inch formaat is de minimale hoogtevariatie als de poten op en neer bewegen 0,5 inch, 
terwijl in centimeter formaat dit 1 centimeter is. 

Display eenheid aanpassen

Attention

Opgelet
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STAP 1:
 › Zet de tafel op een willekeurige hoogte, aanbevolen op de onderste positie.

Meet de werkelijke hoogte van de tafel en noteer het getal in inches of in centimeters.

STAP 2:
 › Houd de knop , ingedrukt samen met  en houd deze vervolgens ongeveer 3 seconden ingedrukt. 

Het eerste getal begint te knipperen op het scherm.

STAP 3:
 › Laat de knoppen los en klik vervolgens op  of  om het eerste getal te wijzigen.

Het eerste getal wordt verhoogd of verlaagd tot het eerste getal dat u hebt gemeten. 

STAP 4:
 › Klik op de knop .

Het tweede getal begint te knipperen op het scherm.

STAP 5:
 › Klik op  of  om het getal te wijzigen.

Het tweede getal wordt verhoogd of verlaagd tot het tweede getal dat u hebt gemeten.

STAP 6:
 › Klik op de  knop.

Het derde getal begint te knipperen op het scherm.

STAP 7:
 › Klik op  of  om het getal te wijzigen.

Het derde getal wordt verhoogd of verlaagd tot het derde getal dat u hebt gemeten.

STAP 8:
 › Klik op de  knop.

Voltooid.

De weergegeven hoogte aanpassen

1) Controleer of het formaat van de schakelaar in inches of in centimeters is en schakel over 
naar de gewenste eenheid die overeenkomt met de werkelijke meting. In inch formaat is de 
minimaal instelbare hoogte 0,5 inch, terwijl in centimeter formaat de instelbare hoogte 1 
centimeter is. Opgelet
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Foutcode Oorzaak Beslissingscriteria Probleemoplossing

E01 Pootstoring.
De aansluitkabel van de poot 
zit niet goed vast.

Controleer de kabelverbinding.

E03
Overbelasting 
tafelblad.

De belasting van het tafelblad 
is hoger dan toegestaan.

Verwijder zware objecten.

E04
Storing 
controlbox.

Storing controlbox. Initialiseer het bureau opnieuw.

E05
Knop van 
schakelaar zit 
vast.

Langer dan 30 seconden een 
knop ingedrukt.

Probeer opnieuw, bij aanhoudend probleem hand-
set vervangen.

E06
Communicatie 
verbroken.

Er is geen data tussen control-
box en handset voor minimaal 
5 seconden.

Zorg dat de stekker goed in de controlbox zit.

E07 Te lage hoogte.
Hoogteweergave is lager dan 
0.

Hoogteweergave opnieuw instellen.

E08
Kortsluiting 
motor.

Motorkabel beschadigd. Controleer en vervang motorkabel.

E09 HALL fout. Initialiseer bureau opnieuw.

E10 Acturator fout.
Fout in het actuator gedeelte 
van de controlbox.

Haal de stroom voor ca 1 minuut van het meubel 
en probeer opnieuw.

Error code


