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VEILIGHEID OPMERKINGEN:
• Deze tabel is alleen goedgekeurd voor commercieel gebruik.
• Dit apparaat is niet bedoeld om te gebruikt worden door personen (inclusief
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en / of kennis. Tenzij ze onder toezicht
staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die
persoon krijgen aanwijzingen om hoe het apparaat moet gebruiken
worden.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet
met het apparaat spelen.
• De tabel mag niet zonder toezicht door kinderen of adolescenten jonger
dan 16 jaar worden gebruikt.
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade bij onjuist
gebruik.
• Gebruik nooit de tabel voor het heffen van de lasten of de mensen.
• Alle kabels moeten zo gelegd worden dat een struikelgevaar, risico op
knikken en enig ander risico daar van worden uitgesloten.
• Voor bewegen van de tafel, zorg ervoor dat er niemand in de slag gebied
zijn. Er bestaat de mogelijkheid van verpletteren gevaar.
• Voordat gebruiken de tabel / control, zorg ervoor om de gebruikershandleidingen van hen beiden te lezen. Zie opmerking op de laatste pagina.
• Max. frame van de belasting 100 kg (inclusief het gewicht van de tafelblad)
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Beginnen met controller Logic Data SMART:
1 Steek de stekker in het stopcontact (na enkele seconden toont het display knipperen
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Fout codes bij de uitlezing van de controller:*
)
Nr. Beschrijving

Handmatig resetten (Punt 2 en 3):
2 Druk en houd de knop om de tafel naar beneden voeren.
3 Verplaats de tafel naar beneden naar de laagste geprogrammeerde positie.
Daarna druk nogmaals op de knop en vasthouden. Na ongeveer 5 seconden,
de aandrijving blijft naar beneden te lopen om de mechanische aanslag wordt bereikt.
Nu kan de knop worden vrijgegeven. De zijkanten moeten kijken zoals hiernaast weergegeven.
4 Als een zijkant, de inale positie niet bereikt, dan los koppel de kabel tussen de motor en de controller,
direct aan de uitgang van de controller. De fout E55 of E56 verschijnt op het display. Opnieuw
aan te sluiten. Het is belangrijk om te zorgen, dat stroom op de controller tijdens de operatie
anders geen foutdetectie.
5 Herhaal vanaf stap 2 met elk zijkant, tot de onderste eindpositie bereikt zoals hierboven weergegeven.
6 De controller toont de actuele hoogte.
7 De tafel is klaar voor gebruik.
Stekker opsporing:
De controller kan herkennen of een lineaire aandrijving is aangesloten op de betreffende motor connector. Als
er geen motor aangesloten of het werd vervangen, 3x klikt op de controle. Er is een fout code (zie hieronder)
verschijnt op het display als een handmatige schakelaar met een display wordt gebruiken. Om het probleem
te verhelpen, gaat u als volgt te werken:
a) motor werd uit de controller Terwijl de controller is aangesloten op het lichtnet. De foutcode E36, E37 of E38
komt in het display van de hand controller. Het hangt af van welke motor werd verwijderd
b) Haal de stekker uit de controller en wacht 5 seconden.
c) Steek de kabel van de verwijderde motor in.
d) Start de handmatige reset (zie boven).

Oplossen

24

Overbelasting op de motor 1

Verwijdeer de overbelasting of
object in de beweging gebied.

25

Overbelasting op de motor 2

Verwijdeer de overbelasting of
object in de beweging gebied.

48

Overbelasting op alle motoren

Verwijdeer de overbelasting of
object in de beweging gebied.

36

Stekker opsporing motor 1

Verder te gaan met de fragment
“Stekker opsporing” (zie links).

37

Stekker opsporing motor 2

Verder te gaan met de fragment
“Stekker opsporing” (zie links ).

55

Synchronisatie van de motor 1
is niet mogelijk

Verwijdeer de belasting van de tafel.
voert de reset voor alle motoren.

56

Synchronisatie van de motor 2 is niet
mogelijk

Verwijdeer de belasting van de tafel.
Voert de reset voor alle motoren.

De handmatig van controller SMART:
*) Voor meer informatie over de controller (SMART), raadpleegt u de handleiding die op
de volgende link kan worden gedownload:
http://www.logicdata.at/produkte/logic-ofice/downloades.html

Technische data
Mogelijke fout codes en mogelijke oplossingen: *

SMART controller

SLIM aandrijving

Handcontroller

220-230V/50-60Hz/2,5A

28V/4,3A

5V DC/75mA

Beschrijving

Oplossen

Input

Motor niet werken

Controleer als alle aansluitingen plug in zijn
en in de juiste manier.

Output

216VA/24V

./.

./.

Arbeidscyclus

2min aan/18min uit

2min aan/18min uit

./.

Laden (N)

./.

800

./.

Geluidsniveau dB(A)

./.

60-70

./.

Slagen (mm)

./.

600

./.

Controller is defect

In contact komen met de dienst.

Hand controller is defect

Verwissel de hand controller.

lineaire motor is defect

Verwissel de lineaire motor.

Een fout codes optreedt in het display van de
hand controller.

Controleer de fout codes lijst ( zie hiernaast)
voor help.

Stroomuitval of een stroomstoring tijdens
een geactiveerd motoren.

Start de handmatig resetten (zie boven).

De tafelblad is verschillend van links naar rechts.

Start de handmatig resetten (zie boven).
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