
 

 

 

Mogelijke oplossingen bij foutmelding  

Zit Sta Bureau Smart 

 

  



Mogelijke oplossingen Zit Sta Bureau Smart LTJ Kantoormeubelen 

Vaak is het zo dat een kalibratie uitgevoerd met het knoppenpaneel voldoende om een bureau weer correct te laten 

werken. Controleer of de controller is aangesloten op de voeding en of het bedieningspaneel en de poten zijn 

aangesloten op de controller.  

Bedieningspaneel Standaard  

1. Houd de knoppen + en - tegelijkertijd 4 
seconden ingedrukt.  
2. Na de handeling wordt de knop + inactief.  
3. Gebruik de knop - om het bureau naar de 
laagste positie van beide kolommen te laten 
zakken.  
4. Na de operatie wordt de toets + actief.  
 

 
 

Bedieningspaneel Pro  

 
1. Houd de drie knoppen tegelijkertijd 4 
seconden ingedrukt: S, +, -  
2. Na de handeling wordt de knop + inactief.  
3. Gebruik de knop - om het bureau naar de 
laagste positie van beide kolommen te laten 
zakken.  
4. Na de operatie wordt de toets + actief. 
 

 
 

Mocht dit niet het probleem oplossen kunt u op de volgende pagina nog per scenario een mogelijke oplossing 

vinden.  

  



Stap  Scenario Mogelijke oplossing 
 

1 Bureau reageert op geen 
enkele knop. 

Controleer de aansluiting van de voedingskabel op het 
werkende lichtnet en op de controller. 
 

2 Het bureau gaat niet omhoog 
ondanks het indrukken van de 
+-knop.  
 

Altijd voor het eerste gebruik en sporadisch tijdens later 
gebruik, vereist de controller kalibratie van de hoogte van de 
poten, die wordt weergegeven door de + knop te deactiveren. 
Houd in dat geval de - knop ingedrukt zolang BEIDE BENEN 
met lage snelheid naar de laagste stand gaan. Na een correcte 
afronding van de operatie zal het bureau in beide richtingen 
bewegen. 
 

3 Na het kalibreren of tijdens 
normaal gebruik werkt een 
van de poten niet meer of 
heeft een andere hoogte. 

De kalibratie moet opnieuw worden uitgevoerd. Volg deze 
stappen:  
a) Zorg er eerst voor dat de controller is aangesloten op de 
voeding.  
b) Koppel de stekkers van de pootkabel los van de controller.  
c) Koppel de voedingskabel 10 seconden los van het netwerk.  
d) Sluit de voedingskabel aan op het lichtnet en controleer de 
aansluiting op de controller.  
e) Sluit de pootkabelstekkers aan totdat u een ‘klik’ van de 
stekkerhaak hoort. 
 f) Kalibreer de poten volgens punt 2.  
 

4 Nadat u op de + of – knop 
hebt gedrukt, begint het 
bureau te werken, maar stopt 
dan en gaat 4 cm terug, met 
een bericht weergegeven 
LOWER/UPPER 
ANTICOLLISION. 

Dat betekent dat het anti-collision-systeem is geactiveerd. Als 
de situatie zich opnieuw voordoet zonder een obstakel tegen 
te komen, zorg er dan voor dat:  
a) Het bureau voor gebruik minstens een uur op 
kamertemperatuur was.  
b) Het bureau is zorgvuldig gemonteerd zonder losse 
schroeven.  
c) De controller zit stevig vast, beweegt niet.  
d) De stroomkabel wordt met een greep aan het frame 
bevestigd volgens de handleiding, zodat het trekken geen 
bewegingen van de controller veroorzaakt.  
e) Het bureau is waterpas en niet overbelast.  
f) In de bank – zorg ervoor dat de staven die de poten 
verbinden met de juiste sterkte zijn aangedraaid en zich op 
dezelfde hoogte in beide poten bevinden, volgens de 
handleiding.  
g) Als het bureau moet worden afgesteld, voer dan de 
kalibratie uit volgens stap 3. 
 

5 Na een aantal keer het bureau 
te hebben aangepast, werkte 
het niet meer. 

De controller is uitgerust met een thermische 
overbelastingsbeveiliging die verdere werkzaamheden 
voorkomt. Wacht 18 minuten totdat de controller en de 
motoren zijn afgekoeld. Het display zal u informeren over de 
resterende afkoeltijd.  
 

 
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft opgelost, Mail dan een video gemaakt met uw mobiel 

waarop u filmt hoe het bureau reageert als u op de + en op de – drukt.  

 


