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Zit-sta bureau Flex 3 
 

Memory touch schakelaar met display en 4 geheugenplaatsen 
 

 
                

De memory touch schakelaar heeft de mogelijkheid om 4 hoogte instellingen op te slaan 
in het  geheugen.  
Instellen van de 4 geheugenstanden:  
1. Zet de werkplek op de gewenste hoogte met de toets ▲ omhoog of  ▼ omlaag 
2. Druk op SAVE 
3. Op het display verschijnt:  S  - 
4. Druk nu op memorypositie 1,2,3 of 4 voor het opslaan van de ingestelde hoogte 
5. Op het display verschijnt nu S  1 (of 2,3 of 4), deze hoogte staat nu in het geheugen 
6. Herhaal stap 1 t/m 5. 
Werkplek op hoogte zetten vanuit het geheugen: 
De memorypositie 1,2,3 of 4 ingedrukt houden tot de ingestelde positie is bereikt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Initialiseren / Resetten  
 
Na de montage, bv. als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er 
een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de 
aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem  van het 
bureau geïnitialiseerd / gereset worden.  
 
Dit wordt aangegeven in het display met:  Reset-LED 
 
Om te Resetten moet  het bureau naar de laagste positie worden gebracht door de toets 
▼ (omlaag) ingedrukt te houden totdat beide pootkolommen de onderste positie bereikt 
hebben. Bevestig dit nogmaals door de toets ▼ (omlaag) nogmaals in te drukken en 
houdt deze ingedrukt (ca. 5 seconden) tot het bureau een lichte beweging naar 
beneden en weer een beweging naar boven heeft gemaakt, laat de knop dan pas los 
wanneer het bureau niet meer beweegt.  
 
Wanneer de knop te snel wordt losgelaten dan keert het bureau weer terug in 
de foutpositie en moet het resetten worden herhaald.  
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Zit-sta bureau Flex 3 – harde reset 
 
Werk de gebruikelijke reset niet, probeer dan de onderstaande harde reset.  
 
Initialiseren / HARDE Reset  
 
Na een stroomstoring, of als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als 
er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de 
aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem  van het 
bureau geïnitialiseerd / gereset worden.  
 

1. Alle stekkers los halen 
2. Stekker van de bediening aansluiten 
3. Stekker van de stroom aansluiten (je hoort klik(ken)) 
4. Stekker van de motoren aansluiten 
5. De knop naar beneden, van het bedieningselement, ingedrukt blijven houden. Dit 

kan wel een minuut duren, het systeem zal een klik geven. Het systeem heeft nu 
een harde reset gehad. 

6. Bij het juist uitvoeren van deze stappen moet het Flex onderstel weer naar boven 
en beneden beweegbaar zijn. 
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