
Initialiseren/resetten van de Vepa zit/sta- 

bureaus versie 2 
 
Het initialiseren kan noodzakelijk zijn indien er een stroomstoring plaatsvindt of 

er anderszins iets gebeurd is waardoor de besturing bijvoorbeeld zijn positie 
kwijt is. 

 
Wijze van bediening: 

 = Bureau omhoog 

 = Bureau omlaag 
 

Indien het bureau een verkeerde hoogte aangeeft, scheef staat of vanwege een 
andere reden niet meer goed functioneert moet er ook opnieuw worden 
geinitialiseerd. Hierdoor wordt de software gereset en de bureaupositie (laagste 

stand) opnieuw bepaald. 
 

 
Initialiseren zit/sta-bureau voorzien van display met hoogte-uitlezing 
Er zijn twee typen display met hoogte-uitlezing beschikbaar. Voor inbouw in het 

werkblad of onder het werkblad, zie onderstaande afbeeldingen. De werking is 
hetzelfde. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

De hoogte-indicatie licht op zodra je een van de pijltjes bedient.  

 
Voor het initialiseren van het bureau moeten de volgende stappen worden 

doorlopen: 
- Pijltje omhoog  4 keer kort achter elkaar indrukken. 

- Als dit goed gedaan wordt hoor je een geluidssignaal. 
- Na het geluidssignaal geeft de display de waarde P01. 
-   Vervolgens het pijltje omhoog of omlaag zo vaak indrukken tot de display de 

waarde P09 aangeeft. 
-  Nu kort het pijltje naar beneden indrukken. De display staat nu in de 

referentiemodus en geeft de volgende waarde weer:  
-    Vervolgens het pijltje naar beneden  ingedrukt houden en het bureau 

gaat langzaam naar beneden. Let op: pijltje ingedrukt houden totdat het 

bureau helemaal naar beneden is en weer enkele millimeters omhoog is 
gekomen. 

-   Als de bureauhoogte weer afleesbaar is op de display is de initialisatie 
succesvol geweest en kan het bureau (weer) in gebruik worden genomen. 
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 Op het moment dat u een van bovengenoemde toetsen bedient licht het display 

op en geeft de actueel ingestelde hoogte weer. De uitlezing gaat na ca. 10 
seconden in slaapstand en is dan niet meer afleesbaar. Om de uitlezing weer 
zichtbaar te maken kun je één van de toetsen kort bedienen. 

 
Initialiseren zit/sta-bureau voorzien van hoog/laag-bediening zonder 

display 
 Er zijn twee typen hoog/laag-bedieningen beschikbaar. Voor inbouw in het 

werkblad of onder het werkblad, zie onderstaande afbeeldingen. De werking is 

hetzelfde. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Voor het initialiseren van het bureau moeten de volgende stappen worden 

doorlopen:  
 

-  Pijltje omhoog 4 keer kort achter elkaar indrukken. Als dit goed 
gedaan wordt hoor je een geluidssignaal. 

-  Pijltje omlaag 4 keer kort achter elkaar indrukken. Als dit goed gedaan 

wordt hoor je 4 opeenvolgende geluidssignalen. 
-   Vervolgens het pijltje naar beneden ingedrukt houden en het bureau 

gaat langzaam naar beneden. Let op: pijltje ingedrukt houden totdat het 
bureau helemaal naar beneden is en weer ca. 5 tot 10 mm omhoog is 
gekomen. 

-  Hierna staat het bureau weer horizontaal en in de laagste stand en kan 
(weer) in gebruik worden genomen. 
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