
FLEX bureau initialiseren/ resetten 

Initialiseren  

Na installatie bij bijvoorbeeld een storing aan de tafel of na het verbreken van de verbinding tussen 
de aandrijving en de controller, moet de controller opnieuw worden geïnitialiseerd.  

Als de controller een initialisatie verwacht, kan de tafel alleen naar beneden worden verplaatst. Om 
dit te doen, drukt u op de -toets. Druk op de  knop totdat de tafel de laagste eindpositie 
bereikt (reset-positie). De tafel geeft dat weer met één klik. Voor de bediening met display wordt  

weergegeven tijdens de initialisering. Tijdens de gehele initialisering beweegt de tafel met  

lagere snelheid.  

 

Een initialisatie kan ook op elk moment door de gebruiker worden uitgevoerd. Om dit te doen, plaats 
de tafel zo ver mogelijk naar beneden. Als de tafel stopt op een positie (geheugenhalte, 
veiligheidshalte of minimale positie), laat u de knop los en drukt u nogmaals op de knop. Houd de 
knop gedurende minstens 6 seconden ingedrukt. De tafel beweegt nu met een lagere snelheid naar 
beneden. Houd de knop ingedrukt totdat de tafel de laagste eindpositie bereikt (reset-positie) en 
geeft dit weer met één klik.  

Na de initialisatie verplaatst de controller het tafelblad naar de hoogte van de minimumpositie. 
Verplaats vervolgens de tafel naar uw gewenste werkhoogte.  

 

LET OP! Als u de initialisering per ongeluk te vroeg beëindigd , is de controller nog niet klaar 
voor gebruik. Herhaal alstublieft het proces  

 

Harde Reset 

Indien de gebruikelijke initialisering niet werkt dan kunt u de onderstaande harde reset toepassen: 

1. Stroomstekker loshalen 
2. 10 seconden wachten 
3. Stroomstekker weer aansluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bediening met display  

 

 

 

 

 

 

De bediening is uitgerust met een display voor het weergeven van de actuele tafelhoogte in 
centimeters. Het display toont gegevens over de status van de tafel en foutmeldingen. Als de 
bediening gedurende langere tijd niet wordt ingedrukt, gaat het display uit, op voorwaarde dat geen 
fout wordt weergegeven. Als u op de toetsen drukt, schakelt het display opnieuw in. 

 
Met behulp van de pijltjestoetsen (  en ) kan de tafel op de gewenste hoogte worden gezet. 
 
Posities opslaan 
 
De bediening met display biedt de gebruiker de mogelijkheid om tot vier hoogte-instellingen op te 
slaan. 
 
Om een positie op te slaan, gaat u als volgt te werk: 

1. Gebruik de pijltjestoetsen  (  en ) om de tafel naar de gewenste hoogte te zetten. 
2. Druk op de knop onder het display. 
3. Het verschijnt   op het display 
4. Druk op de positieknop (knoppen 1 - 4) waarop u de positie wilt opslaan. 
5. Het display toont de geselecteerde positie (bijv.  ). 

 
De huidige hoogte is nu beschikbaar onder deze locatieknop. Na ongeveer 2 seconden schakelt de 
indicatie om en hiermee wordt de huidige hoogte automatisch opnieuw weergegeven. Op deze 
manier kan elke itemknop een hoogte toegewezen krijgen.  
 
De opgeslagen posities kunnen niet worden verwijderd.  
Een opgeslagen positie kan worden overschreven. 
 
Posities ophalen 
 
Druk op de knop van de gewenste positie. Houd de knop ingedrukt totdat de tafel de gewenste 
hoogte heeft bereikt en de beweging eindigt.   
 
De knop moet tot aan het einde van de beweging worden ingedrukt. Als de knop voortijdig wordt 
losgelaten, stopt de tafel. 


