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1. Druk op de toets OMHOOG of OMLAAG en houd deze inge-
 drukt tot de tafel de juiste hoogte heeft bereikt.

2. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). -> Op het scherm
 verschijnt S -. 

3. Druk op één van de GEHEUGEN-toetsen. U kunt zelf bepalen 
 welke geheugentoets u kiest. Bijvoorbeeld: 2. 

4. Op het scherm knippert S + (GEHEUGEN) tweemaal. Bijvoorbeeld, 
 S 2. Daarnaast klinkt een dubbele pieptoon vanuit de voeding.
 Dit geeft aan dat de positie in het geheugen is opgeslagen. 

Een positie opslaan
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1. Druk op de toets GEHEUGEN en houd deze ingedrukt tot de
 opgeslagen positie is bereikt: 2. > Het tafelblad zal zolang u
 de toets ingedrukt houdt blijven bewegen tot de opgeslagen
 positie is bereikt. De tafel stopt op de opgeslagen positie. >
 Als u de toets loslaat voordat de opgeslagen positie is bereikt,
 stopt de tafel zonder de opgeslagen positie te bereiken. 

2. Laat de toets GEHEUGEN los als de tafel de opgeslagen
 positie heeft bereikt. > De opgeslagen tafelpositie wordt op
 het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 73 voor 73 cm. 

Een opgeslagen positie kiezen

1 2

3 4
SAVE

70
1 2

3 4
SAVE

64



3. Druk op de toets OMHOOG of OMLAAG tot het scherm de
 gewenste waarde weergeeft. 

4. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). Het scherm geeft nu de 
 door u ingestelde tafelhoogte aan.

1. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). > Op het scherm
 verschijnt S -. 

2. Druk op de toets OMLAAG en houd deze vijf seconden
 ingedrukt. > Het scherm gaat knipperen. 
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De hoogte-indicatie aanpassen
Het scherm geeft de hoogte van de tafel in inch of cm aan. De weergegeven eenheid is afhankelijk van de in de parameterset opgenomen 
parameters. De gebruiker kan de waarde van de hoogte-indicatie handmatig aanpassen. Ga als volgt te werk om de tafelhoogte-indicatie 
aan te passen. 

1. Druk de toetsen OMHOOG + 1 + 2 ongeveer 5 seconden in.

2. U kunt nu met de toetsen OMHOOG en OMLAAG tussen S0, S5 
 en S7 navigeren. Kies S5 en druk op de toets SAVE (OPSLAAN).

De voeding resetten

Toets omlaag lang indrukken / de resetmodus activeren

1. Druk de toetsen OMHOOG + 1 + 2 ongeveer 5 seconden in.

2. U kunt nu met de toetsen OMHOOG en OMLAAG tussen S0, S5 
 en S7 navigeren. Kies S0 en druk op de toets SAVE (OPSLAAN).

3. Wacht 3 seconden. Uit de voeding klinkt een klikkend geluid.

4. Er verschijnt E70 op het scherm

5. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden
 voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.

6. Het systeem staat nu in reset-modus

7. Voer de reset uit en het systeem werkt weer normaal.
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1. Druk op de toets OMLAAG tot de tafel op de laagste positie stopt. 2. Laat de toets OMLAAG los. 

3. Druk de toets OMLAAG gedurende 5 tot 8 seconden in tot de
 tafel de ijking van de eindpositie heeft voltooid.

4. De eindpositie is niet de mechanisch laagste positie van het 
 tafelblad. Het tafelblad zal automatisch een paar millimeter
 omlaag en vervolgens weer omhoog bewegen.

5. U heeft nu een reset uitgevoerd en u kunt uw frame op de
 normale manier gebruiken.

Tussen centimeters en inches schakelen
3. De hoogte moet nu in inches worden weergegeven.

Reset als uw systeem niet meer correct werkt de voeding zoals onderstaand beschreven: 
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