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1

JELMAGYARÁZAT
Nyilak
Asztallap felfelé/lefelé

Memóriagomb 1, 2 , 3 és 4

o75
Memória gomb

2

Kijelző

ÁLTALÁNOS
Kérjük a használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket.
Problémák és hibaüzenetek esetén olvassa el ezt a Hibaelhárítási útmutatót, valamint további kérdésekért forduljon
Ügyfélszolgálatunkhoz.
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ÁRAMELLÁTÁS
Helyezze az asztalt egy konnektor közelébe, majd csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorba.
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HIBAELHÁRÍTÁS
4.1

KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS
A legtöbb hiba egy kézi visszaállítással korrigálható.

1.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az “Asztallap lefelé” gombot addig, amíg az asztallap nem éri el a 		
legalacsonyabb pozíciót (programozott asztallap-pozíció).

2.

Nyomja meg ismét az “Asztallap lefelé” gombot, tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg az asztallap az abszolút
legalacsonyabb pozíciót el nem éri.

3.

Majd engedje el az “Asztallap lefelé” gombot - az asztal ezután ismét normál módon használható.
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4.2 LEHETSÉGES ZAVAROK, ÉS EZEK ELHÁRÍTÁSA
Hibaüzenetek a kézi vezérlő kijelzőjén:
Probléma		Lehetséges ok			Hibaelhárítás
Villogó “0” jelenik meg
a kijelzőn

A magasság beállítása nincs
aktiválva

Végezze el a kézi visszaállítást

Az asztal a legalacsonyabb pozíció előtt 1
cm-rel megáll

Biztonsági beállítás – ez
akadályozza meg az asztallap hirtelen érkezését lefelé
mozgatáskor

Tartsa nyomva a kézi vezérlőt mindaddig, amíg az asztallap nem éri el a
legalacsonyabb helyzetet

A mértékegység a kijelzőn nem cm, hanem
hüvelyk
VAGY
A mértékegység a
kijelzőn nem hüvelyk,
hanem cm

Országok szerinti beállítás
lehetséges

1.

2.
3.

4.
5.

Nyomja meg egyidejűleg a
“Memóriagomb 1,2” és az
“Asztallap felfelé” gombokat, és
tartsa nyomva kb. 3
másodpercig.
A kijelzőn megjelenik az S és
egy szám, pl. S 7
Nyomja meg az “Asztallap
felfelé” gombot, amíg az “S 5”
megjelenik a kijelzőn
A kijelzőn megjelenik: S 5
Nyomja meg a
“Memóriagomb”-ot

Ha a kijelzőn eddig centiméter jelent meg,
ez most átváltott hüvelykre. Ha a kijelzőn
eddig hüvelyk jelent meg, ez most átváltott
centiméterre.
1. Megjegyzés:
A menü 5 másodperc után “Timeout” állapotba
kapcsol. Ez azt jelenti, ha 5 másodpercig nem
történik beállítás, a menü mentés nélkül automatikusan bezárul.
2. Megjegyzés:
Ha a menü megjelenik, és egy “S” és egy szám
tűnik fel, pl. S 7. A szám a vezérlő paramétereire
vonatkozik.
3. Megjegyzés:
Az asztal magassága ezzel a funkcióval nem
változik.
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Az asztal billeg

A meghajtó, vagy
a vezérlő nem
működik

A rögzítőcsavarok nincsenek
kellően meghúzva

Húzza meg a csavarokat a mellékelt
szerszám vagy akkumulátoros csavarhúzó
segítségével

A kiegyenlítő lábak nincsenek
beállítva

Állítsa be a kiegyenlítő lábakat úgy, hogy

Nincs csatlakoztatva az
áramellátó kábel

Csatlakoztassa az áramellátó kábelt a
konnektorhoz

A motorvezérlő
hibásodott meg

Vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal

A kézi vezérlő hibásodott meg

Vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal

A szükséges szünet nem
lett betartva

18 perc szünet után az asztal ismét
használható

Érintkezés folyadékkal

Vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal

ezek egyformán érintsék a talajt

4.3 HIBAÜZENETEK A KÉZI VEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN
Probléma		Lehetséges ok			Hibaelhárítás
A kijelzőn “Hot”
jelenik meg
Hot

A kijelzőn “ISP”
jelenik meg

Túlmelegedés miatt a
túlmelegedés elleni
védelem aktiválódott

Várjon, amíg a túlmelegedett alkatrészek
lehűlnek, és a kijelzőn a “HOT” üzenet
eltűnik. Ezután az asztal újra
használatra kész

A rendszer ütközést észlelt

Engedje el az összes gombot, és várjon,
amíg az asztal kb.1 cm-rel az aktuális
iránnyal ellentétben el nem mozdul

A rendszer kapcsolati
hibát észlelt

Engedje el az összes gombot, és várjon
5 másodpercig. Ezután próbálja meg az
asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.

ISP

A kijelzőn “Con”
és “Err” jelenik
meg
Con
Err
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A kijelzőn “Err”
és egy hibaszám
jelenik meg

Belső hiba

Járjon el a következő táblázat alapján

Err
0000

Nummer			Beschreibung			Behebung
Err C01

Firmware-hiba

Húzza ki a tápegységet, majd várjon 5 másodpercig. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramhálózathoz, és próbálja meg
az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.

Err C02

Motor - túláram

Err C03

Tápegység - túlfeszültség

Engedje el az összes gombot, és várjon
5 másodpercig. Ezután próbálja meg az
asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.

Err C08

Időtúllépés az impulzusdetektálás során

Err C11

A sebesség nem elérhető

Err C12

Túláram a rendszerben

Err C13

Túláram a rendszerben

Err C14

Túláram a rendszerben

Err C15

Hiba az Ütközésgátlórendszerben

Err C17

Hiba a meghajtók
kapcsolódása során

A gyári beállítások visszaállítása szükséges

Err C18

Hibás Firmware

A gyári beállítások visszaállítása szükséges,
vagy vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal

Err C19

Csak egy meghajtó van a
tápegységhez csatlakoztatva

Ellenőrizze a tápegység, illetve az oszlop
felső részén a csatlakozókat. Húzza ki az
összes csatlakozót, majd csatlakoztassa
újra. Az oszlop felső részen található motorcsatlakozó eltávolításához egy laposfejű
csavarhúzó szükséges.
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A gyári beállítások visszaállítása szükséges

Engedje el az összes gombot, és várjon 5
másodpercig. Ezután próbálja meg újra
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Err C20

Motor-rövidzárlat

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Szükség esetén ki kell cserélni a
meghibásodott vezérlőt.

Err C21

Firmware-hiba

Húzza ki a tápegységet, majd várjon 5 másodpercig. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramhálózathoz, és próbálja meg
az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.

Err C22

Túlterhelt tápegység

Err C23

Motor - hibafeszültség

Engedje el az összes gombot, és várjon 5
másodpercig. Ezután próbálja meg újra.

Megjegyzés:
Ha a magasságállítás során áramkimaradás történik, vagy a tápkábel kihúzódik, abban az esetben kézi visszaállítás szükséges.
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KIEGÉSZÍTÉS
Gyári beállítások visszaállítása (S 0-menü):
1.
		

Nyomja meg egyidejűleg a “Memóriagomb 1,2” és az “Asztallap felfelé” gombokat,
és tartsa kb. 3 másodpercig, ezután a kijelzőn megjelenik az S és egy szám, pl. S 5.

2.
		

Tartsa nyomva az “Asztallap felfelé” gombot mindaddig, amíg a kijelzőn az
“S 0” megjelenik.

3.

A kijelzőn “S 0” jelenik meg.

4.

Nyomja meg a “Memóriagombot”.

5.
		

6.

A vezérlő visszaáll a gyári beállításokra, most ugyanabban az állapotban van, mint
az első üzembe helyezésnél. A kijelzőn egy villogó “0” jelenik meg.

A magasságállítás aktiválásához kézi visszaállítás elvégzése szükséges.

Megjegyzés:
A menü 5 másodperc után “Timeout” állapotba kapcsol. Ez azt jelenti, ha 5 másodpercig nem történik beállítás, a
menü mentés nélkül automatikusan bezárul.
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