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Gebruikershandleiding HomeFit© thuiswerkbureau
Inleiding
Allereerst willen wij u hartelijk danken dat u gekozen heeft voor één van onze producten. Onze producten zijn ontwikkeld en geproduceerd in één van onze eigen fabrieken. Wij hebben onze jarenlange
ervaring in het ontwikkelen en produceren ingezet om dit product zo goed mogelijk te laten aansluiten
bij uw wensen.
Ondanks dat feit zijn wij dagelijks bezig onze producten te verbeteren en te optimaliseren.
In deze handleiding geven wij u de nodige instructies het gekozen product zo optimaal mogelijk te
installeren en onderhouden zodat u er jarenlang plezier van zult hebben. Mocht er ondanks alle zorg
en aandacht die wij onze producten geven toch een probleem ontstaan bij het installeren of gebruiken
van ons product, verzoeken wij u contact op te nemen met onze binnendienst of montageteam. Zij
kunnen u zeker helpen eventuele problemen op te lossen.
Wijzigingen en/of aanpassingen aan het product tijdens installatie of gebruik van het product mogen
alleen plaatsvinden in overleg met ons, maar zijn ten alle tijden voor risico en rekening van degene die
de wijzigingen aanbrengt.
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Hoofdstuk 1: technische specificaties
Het HomeFit© thuiswerkbureau is leverbaar in
slechts één afmeting. Kleuren en bladdecors
zoals vermeld in onze kleurkaarten. Voor een
actuele versie kunt u contact opnemen met uw
wederverkoper.
Het volledig inklapbare elektrisch verstelbare
zit/sta bereau heeft de volgende technische
specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verstelbereik 68-118 cm.
Aansluitwaarde 220-240V / 50-60 Hz.
Maximale stroom 2,9 A.
Maximum output 300 W.
Inschakelduur: 7,5%. Max. 20 seconden vollast, 240 seconden rust.
Verstelsnelheid afhankelijk van belasting ca.
45 mm/sec.
Maximale belasting werkblad tijdens verstellen
50 kg, gelijkmatig verdeeld.
Geluidsniveau ≤ 50 dB (A).
Stroomverbruik in standby ≤ 0,3 watt.
Afmetingen HomeFit© als kastvorm
68 x 105 x 30 cm (HxBxD)
Afmetingen HomeFit© als stabureau in hoogste
stand 118 x 105 x 80 cm (HxBxD)

Hoofdstuk 2: Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies
Voor een veilig gebruik van de tafel is het
noodzakelijk deze handleiding volledig te lezen
alvorens het product in gebruik te nemen.
Waarschuwing: Dit symbool geeft
aan dat er mogelijke gevaren voor de
gezondheid kunnen ontstaan indien de
instructie niet juist opgevolgd wordt.
Waarschuwing: Dit symbool geeft
aan dat er mogelijke gevaren kunnen
ontstaan door het elektrische systeem.
Waarschuwing: dit symbool geeft
aan dat er mogelijke gevaren kunnen
ontstaan in verband met afklemming
van bijvoorbeeld ledematen.
Het is niet toegestaan de besturing te
openen.
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Zorg ervoor dat bij de installatie en
tijdens het gebruik de stroom aanvoerkabel niet bekneld kan raken, en
voldoende vrij kan bewegen. Tevens moet worden gecontroleerd of de kabels voldoende lengte
hebben in verhouding tot het verstelbereik.
Ga niet zitten of staan op het uitgeklapte werkblad. Er is een grote kans
op lichamelijk letsel voor de gebruiker
en eventuele omstanders en blijvende
beschadiging van het meubel.
Zorg ervoor dat het deur blokkermechanisme in de rechter deur is
geactiveerd tijdens bureaugebruik. Het
niet activeren kan mogelijk tot gevolg hebben dat
als de deuren onbedoeld gesloten worden het
meubel instabiel wordt.
Voor een goede werking van het systeem is het
van het grootste belang de montage instructie in
hoofdstuk 4 zorgvuldig te lezen en op te volgen.
Het HomeFit© thuiswerkbureau dient op een vlakke en stabiele vloer te worden geïnstalleerd.
Tijdens het gebruik:
Indien er zichtbare schade aan de tafel waarneembaar is, mag de tafel niet in gebruik genomen worden totdat vastgesteld is of de waargenomen schade veilig werken verhindert.
Het uitklapbare werkblad is bedoeld
als hoogte-instelbaar werkblad voor
gebruik in een thuissituatie. Ga niet op
de tafel zitten of staan. Er is een grote
kans op lichamelijk letsel voor de gebruiker en
eventuele omstanders en blijvende beschadiging
van het meubel.
Zorg ervoor dat het werkblad niet
zwaarder belast wordt als vermeld in
de technische specificatie. Er is kans
op onherstelbare schade aan het systeem en
kans op persoonlijk letsel.
Indien de tafel maximaal wordt belast
met een belasting van 50 kg gelijkmatig verdeeld over het werkblad, dient
tijdens het verstellen de maximale inschakelduur zorgvuldig in acht te worden genomen (zie
technische specificaties hoofdstuk 1). Bij het niet
in achtnemen van de inschakelduur onder grote
belasting kan blijvende schade ontstaan aan het
verstelmechanisme.

Het verdient aanbeveling tijdens het
gebruik van de tafels periodiek te
controleren of de elektrische aanvoerkabels niet bekneld zijn geraakt en
nog voldoende vrij kunnen bewegen.
Zorg ervoor dat de tafel vrij omhoog
en naar beneden kan bewegen en
eventuele obstakels verwijderd worden
alvorens de tafel in gebruik te nemen.
De minimale vrije ruimte rondom het werkblad
dient 25 mm te zijn. Dit ter voorkoming van eventuele afklemming tijdens het verstellen
Zorg ervoor dat het deur blokkermechanisme in de rechter deur is
geactiveerd tijdens bureaugebruik. Het
niet activeren kan mogelijk tot gevolg
hebben dat als de deuren onbedoeld gesloten
worden het meubel instabiel wordt.

Het opbergvak bied ruimte voor het opbergen
van werk gerelateerde materialen zoals laptop,
muis, telefoon oplader, werkmap of ordner.
Het meubel is opgebouwd rond een traverse
waaraan bladdragers, uitklapbaar werkblad,
poten, opbergvak, zijpanelen en deuren worden
gemonteerd.
Topblad, uitklapbaar werkblad, zijpanelen en
deuren
Alle bladen zijn gemaakt van gemelamineerd 18
mm dik spaanplaat, 70% PEFC gecertificeerd.
Beschikbare kleuren en afmetingen volgens de
actuele kleurkaarten.
Onderstel/poten
De basis van dit meubel bestaat uit een gelaste
plaatstalen traverse en bladframe waaraan de
uit twee delen bestaande poten zijn gemonteerd.
Tevens is het opklapbare werkblad met een ingenieus blokkeer-en ontgrendelmechanisme aan
deze traverse verbonden.
Montage

Het product is bedoeld voor thuisgebruik. Kinderen mogen de tafel alleen transformeren en in
hoogte verstellen in het bijzijn van, en geïnstrueerd door een volwassene.

Dankzij de unieke constructie van dit meubel
en de compacte afmetingen van het ingeklapte
meubel wordt het meubel volledig gemonteerd bij
u thuis afgeleverd. Het enige wat u hoeft te doen
is uitpakken en aansluiten op het stroomnet.

Hoofdstuk 3: Beschrijving en
samenstelling van het product

Elektrificatie/bekabeling

HomeFit© algemeen:
Het HomeFit© thuiswerkbureau voldoet volledig aan de nieuwste wensen en eisen van een
moderne ergonomische thuiswerkplek. Het kastje
kunt u snel en eenvoudig transformeren tot een
volwaardige werkplek door het openen van de
deuren en het opklappen van het werkblad. In
het werkblad zit de bediening voor het elektrisch
aanpassen van de gewenste werkhoogte en
er kan op een comfortabele manier gewisseld
worden tussen zittend en staand werken.
De standaard ingebouwde elektronisch gestuurde Gyrosense zorgt ervoor dat bij het stijgen of
dalen van het werkblad eventuele obstakels,
zoals een stoelleuning onder het werkblad,
automatisch worden gedetecteerd. De besturing reageert daarop door enkele cm`s in de
tegenovergestelde richting te bewegen zodat het
obstakel kan worden weggenomen.
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Als de tafel tijdens gebruik een niet
normaal geluid maakt, gaat roken en/
of gaat stinken dient de stroomtoevoer
onmiddellijk te worden afgesloten.

Uw werkplek is voorzien van een aansluitsnoer
met geaarde haakse stekker.
De HomeFit©:
1. in gesloten vorm,
2. als bureau op zit
hoogte en,

1

3. als bureau op sta
hoogte.

2

3

5

Hoofdstuk 4: Montage; installatie; en ingebruikname HomeFit©
Uw HomeFit© thuiswerkbureau wordt volledig
gemonteerd aangeleverd.
Voor het inhuizen en
verplaatsen kan worden
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een steekwagen. U kunt het meubel
als volgt op de steekwagen verplaatsen.
Is er geen steekwagen
voorhanden, verplaats
dan het meubel door het
met 2 personen op te
tillen. Til aan het topblad
en houd de deurtjes met
de andere hand dicht
zodat deze niet kunnen
openklappen.

Sluit vervolgens het meubel aan op het stroomnet dmv het bijgeleverde netsnoer in het stopcontact te steken.
Let op: de ruimte
tussen het stopcontact
en het meubel mag
niet meer dan 40 cm
bedragen. Gebruik
anders een (goedgekeurd) verlengsnoer.

max.
40 cm

Let op: het netsnoer
moet voldoende vrij
kunnen bewegen als
het meubel in hoogte
versteld word en mag
nooit klem zitten.
Aansluitschema kabels:

Het verschuiven van het meubel kan nadelige
gevolgen hebben voor het meubel en/of uw vloer.

Alle kabel zijn reeds in onze fabriek aangesloten
volgens onderstaand schema.

Het meubel dient op een vlakke en stabiele
ondergrond te worden gebruikt. Indien de ondergrond niet vlak is kan dit de stabiliteit en goede
werking van het bureau nadelig beinvloeden.

1. Motorkabel 1.
Bij meubels met
maar 1 motor zoals
HomeFit©, dient
deze aansluiting
gebruikt te worden.
2. Motorkabel 2
(optioneel)
3. Motorkabel 3
(optioneel)
4. Optionele uitbreiding extra kabel.
5. Aansluiting tbv bedieningspaneel of display.
(of indien U daartoe bent opgeleid, een usb
programmeerkabel.)

De HomeFit© thuiswerkplek is zo ontworpen dat
het vrij in de ruimte kan staan en het niet nodig is
het aan een wand te bevestigen.
Voor het installeren
en in gebruik nemen
dient u het verpakkings
materiaal te verwijderen
en volgens de lokale
gemeentelijke richtlijnen
af te voeren. De verpakking bestaat uit gerecycled karton en kunststof
omsnoeringsbanden.
Voor het verwijderen
van de kunststof omsnoeringsbanden gebruikt u
bij voorkeur een scherpe schaar om deze los te
maken.
Hierna kunt u de kartonnen doos verwijderen en
het meubel op de plaats zetten waar u het wilt
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gaan gebruiken. Wij adviseren om het met de
(open) achterkant tegen een wand of muur te
plaatsen zodat de deurtjes met de handgrepen
in de richting van de open beschikbare ruimte
staan.

Sluit aan de andere zijde van de besturing de
netstroomkabel aan.
Zorg ervoor dat de
kabel vrij kan bewegen
bij verstellen.

5.1: HomeFit© openklappen en geschikt maken voor gebruik als bureau.
©

Het HomeFit thuiswerkmeubel is eenvoudig
van kastje naar een ergonomisch verantwoorde,
elektrisch bediende werkplek te transformeren.
Het meubel wordt als “gesloten” kastje bij u thuis
aangeleverd.
Ga voor het transformeren naar een bureau als
volgt te werk:
1. Open de linker- en
rechterdeur in een
willekeurige volgorde
totdat ze ongeveer
90 graden geopend
zijn.
Let op: aan de
binnenzijde van de
rechter deur zit een
blokkeermechanisme. Zorg ervoor
dat dat de deur ver
genoeg geopend wordt en dit mechanisme
wordt geactiveerd. Het voorkomt dat als het
werkblad open geklapt en de tafel op hoogte
wordt ingesteld de deuren niet per ongeluk
kunnen sluiten en zo het meubel instabiel
zouden kunnen maken.
2. Pak vervolgens de
klep onderaan in het
midden vast en trek
hem in een vloeiende
beweging omhoog
totdat hij in een
horizontale positie in
de borgingen klikt.
De klep is nu gefixeerd en kan als bureaublad
worden gebruikt.
let op: Het uitgeklapte werkblad is
bedoeld als bureauwerkblad. Zitten of
zelfs gaan staan op dit werkblad kan
lichamelijk letsel tot gevolg hebben, en tot onherstelbare schade aan het meubel leiden.
Door handelingen 1. en 2. uit te voeren is het
kastje getransformeerd tot bureau en kan nu
worden ingesteld op een comfortabele zit of sta
hoogte.

5.2: Het in hoogte verstellen van het werkblad
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Hoofdstuk 5: Beschrijving van
de bediening; wijze van gebruik

Uw HomeFit© thuiswerkplek is op de fabriek uitgebreid getest en is gereed voor direct gebruik.
U kunt door het indrukken van de pijltjes toetsen
uw bureau in hoogte verstellen:
= Bureau omhoog
= Bureau omlaag
Op het moment dat u een van de pijltjes 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 kunt een van de toetsen kort bedienen.
In geval van een elektronische storing kan er een
foutcode in het display verschijnen. Zie hiervoor
hoofdstuk 9.
5.3: Initialiseren van een HomeFit© in geval
van storing:
Door verschillende oorzaken kan het incidenteel
voorkomen dat het verstelsysteem niet meer
werkt en er een foutmelding in het display wordt
weergegeven.
Voor het intitialiseren van de HomeFit© moeten
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 volgende
waarde: P01
• Vervolgens het pijltje omhoog of omlaag zo
vaak indrukken zodat 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 de tafel gaat langzaam naar
beneden. Let op: pijltje ingedrukt houden
totdat de tafel helemaal naar beneden is en de
display weer een hoogtewaarde aangeeft.
• Als de tafelhoogte weer afleesbaar is op de
display is de initialisatie succesvol geweest en
kan de tafel (weer) in gebruik worden genomen.

7

5.4 Gyrosense gestuurde botsbeveiliging
De HomeFit© tafels zijn uitgerust met een elektrisch bediende motorische verstelling. Tevens
is de tafelbesturing standaard uitgerust met
een Gyrosense gestuurde afknelbeveiliging die
eventuele obstakels tijdens het verstellen van de
werkbladhoogte automatisch detecteert. Indien
het werkblad tijdens het verstellen een obstakel
detecteert zal de beweging in de richting van
het obstakel stoppen en omkeren. Het werkblad
beweegt zich ca. 3 cm in omgekeerde richting.
Dit kan zowel op de beweging naar boven als
de beweging naar beneden voorkomen. Het
doel hiervan is het werkblad naar een positie te
bewegen vrij van het obstakel. Voor het wijzigen
van de gevoeligheid van de Gyrosense zie de
beschrijving hierna onder punt 5.5.
Let op: De Gyrosense sensor registreert de kleinst mogelijke veranderingen in de beweging van de tafel.
Echter dit kan niet met 100% zekerheid uitsluiten dat er door de beweging van de
tafel schade aan goederen of verwondingen
aan personen ontstaat. Het is ten alle tijden de
verantwoordelijkheid van degene die de tafel bedient om te zorgen dat de tafel vrij kan bewegen
zodat schade aan goederen of verwondingen
aan personen dicht in de buurt van de tafel niet
kunnen ontstaan!
5.5 Instellen van de gevoeligheid van de
daalbeveiliging
De hoogte indicatie licht op zodra je een van de
pijltjes bediend. Door het gebruik van de tafel
kan het voorkomen dat na verloop van tijd de
tafel zwaarder of juist lichter gaat lopen. In beide
gevallen kan dit ongewenst activeren van de
daalbeveiliging bevorderen. Standaard staat de
tafel ingesteld met een gemiddelde gevoeligheid.(stand 3). Met de stappen zoals hieronder
beschreven kan de instelling worden aangepast
dan wel verbetert.
• Pijltje omhoog , 4 keer kort achter elkaar
indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je
een
• geluidssignaal.
• Na het geluidssignaal geeft
de display de volgende
waarde: P01
• Nu het pijltje omhoog
zo vaak indrukken dat de
display de waarde P08
aangeeft.
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• Nu kort het pijltje omlaag indrukken. Het
display staat nu in de programmeermodus.
• Het display geeft nu de ingestelde gevoeligheid weer dmv een waarde.
• Met het pijltje omhoog kan de gevoeligheid
worden aangepast.
Er zijn vier instellingen mogelijk:
1. De daalbeveiliging is uitgeschakeld.
2. Hoogste gevoeligheid.
3. Gemiddelde gevoeligheid.
4. Lage gevoeligheid.
Na met de pijltjes de gewenste gevoeligheid
ingesteld te hebben moet deze worden bevestigd
door 1x kort op het pijltje naar beneden in te
drukken. De nieuw ingestelde gevoeligheid is nu
geactiveerd.
De display heeft de mogelijkheid om foutcodes
weer te geven voor diagnostische feedback.
Voor de meest voorkomende foutcodes en mogelijke oplossingen verwijzen wij naar de tabel in
hoofdstuk 9.
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.
5.6: Instellen van hoogte uitlezing in inches
Uw HomeFit© thuiswerkplek is standaard voorzien van een display met hoogte uitlezing. Indien
gewenst bestaat de mogelijkheid de actuele
hoogtewaarde in inches weer te geven.
Ga als volgt te werk:
• Pijltje omhoog , 4 keer kort achter elkaar
indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je
een geluidssignaal.
• Na het geluidssignaal geeft de display de
volgende waarde: P01
• Nu het pijltje omhoog zo vaak
indrukken dat de display de
waarde P10 aangeeft.
• Nu kort het pijltje omlaag
indrukken. Het display staat
nu in de programmeermodus.
• Het display geeft nu de waarde 1 of 0 weer.
• Met pijltje omhoog de waarde wijzigen.
• Met pijltje omlaag de waarde bevestigen.
• De weergave is nu gewijzigd.
0: is metrische weergave.
1: is weergave in inches.

De HomeFit© thuiswerkplek is ontworpen om afwissend gebruik tussen zitten en staan mogelijk
te maken en door een hoog gebruiksgemak deze
afwisseling te bevorderen. De constructie is zo
ontworpen dat dit probleemloos mogelijk is.
Wanneer de tafel extreem zwaar belast wordt
door bijvoorbeeld meerdere beeldschermen en/
of computerapparatuur of andere apparaten dan
geldt een maximale inschakelduur van 7,5%. Dat
betekent dat indien de tafel maximaal belast is,
het advies is om na 1 volledige verstelling van
zitten naar staan of andersom (ca. 14 seconden)
minimaal de verstelling 4 minuten niet te gebruiken. Dit voorkomt oververhitting van de motor
en overbrenging en kan schadelijk zijn voor
de levensduur van het systeem. De inschakelduur staat tevens vermeld op het etiket van de
besturing.
Indien het systeem toch oververhit mocht raken
verwijzen wij naar de lijst met foutmeldingen in
hoofdstuk 9, vanaf blz. 12.
5.8: HomeFit© inklappen en geschikt maken
voor gebruik als kastje
Indien u uw HomeFit© thuiswerkplek weer van
bureau naar een kastje wilt transformeren ga dan
als volgt te werk:
1. Zorg dat het inklapbare gedeelte van het werkblad is leeggeruimd.
TIP: Als u werkgerelateerde spullen zoals een
laptop of werkmappen op wilt bergen in het
speciaal daarvoor ontworpen legbord onderin
het kastgedeelte, stel dan uw werkblad even
in op de hoogste stand. Op die manier is de
opbergruimte het best toegankelijk!
2. Druk vervolgens op het pijltje naar beneden
en stel het blad in op de laagst mogelijk stand.
Als u de tafel naar beneden versteld
ontstaat er mogelijk gevaar voor
beklemming. Zorg dat het werkblad
vrij naar beneden kan bewegen en er geen
obstakels in de weg zitten. Extra alertheid
is geboden indien (kleine) kinderen zich in
dezelfde ruimte bevinden.
3. Als u zoals hiervoor beschreven de tafel naar
beneden versteld stopt deze automatisch op
een hoogte van ca. 72 cm. Dit is 2 cm boven
de laagste stand waarbij het kleine werkblad
nagenoeg de zijpanelen raakt. Door nogmaals
op het pijltje naar beneden te drukken gaat

de tafel met slechts 1/3 van de normale snelheid en vermogen het laatste stukje naar beneden en zal slechts enkele millimeters ruimte
overlaten zodat het werkblad mooi aansluit op
de zijpanelen.

NEDERLANDS

5.7: Inschakelduur en intensiteit van gebruik

4. Ontgrendel het
werkblad door het
aantrekken van de
handle die in het
midden onder het
werkblad aan de
zitzijde zit en beweeg
het werkblad langzaam naar beneden totdat
het tegen het legbord aankomt.
5. Sluit vervolgens de deuren en de transformatie
is gereed!
Let op: voor het
sluiten van de rechter
deur dient u het deur
blokkermechanisme
te deactiveren. Dit kan
eenvoudig door met uw
voet tegen de achterzijde aan te drukken, zo
dat de pal vrijkomt en u
de deur kunt sluiten.

Hoofdstuk 6: Onderhoud
Uw HomeFit© meubel is in principe onderhoudsvrij en behoefte dus geen periodiek onderhoud.
Onderhoud zoals hieronder beschreven kan naar
eigen inzicht en frequentie plaatsvinden.
6.1: Schoonmaakonderhoud
Voor het schoonmaken en onderhouden van de
HomeFit© thuiswerkplek onderscheiden wij de
volgende onderdelen:
• Bewegende delen.
• Bureaubladen zijpanelen en deuren in melamine.
• Metaaldelen gepoedercoat.
Bewegende delen:
Het verstelmechanisme van de HomeFit© thuiswerkplek is volledig onderhoudsvrij en behoefte
geen aanvullend onderhoud.
Bureaubladen, zijpanelen en deuren in
melamine:
De werkbladen, zijpanelen en deuren kunnen
indien gewenst worden afgenomen met een
9

zachte doek en bij intensievere vervuiling eventueel met zeepwater. Vermijd sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en vlek verwijderaars.
Het behandelen met schuurmiddelen wordt ten
sterkste afgeraden omdat dit tot onherstelbare
schade kan leiden. Voor de diverse type vlekken,
zie onderstaande tabel.

Voor het afstellen van de
diepte gebruik de achterste schroef.

+

Metaaldelen gepoedercoat:

+3.0 / - 2.0 mm

De metaaldelen gepoedercoat kunnen op dezelfde wijze gereinigd worden als de bureaubladen.
Zie onderstaande tabel.
Voor de verschillende type vlekken op bureaubladen en metaaldelen adviseren wij:
Vlektype
Viltstift op waterbasis
Onuitwisbare viltstift
Inktvlekken
Zwarte balpennen
Schoensporen
Was
Koffie
Vet
Overige vlekken

Aanbevolen
reinigingsmiddel
- Warm zeepwater
- Terpentine / wasbenzine
- Zeepwater
- Zeepwater
- Zeepwater
- Zeepwater
- Zeepwater
- Warm zeepwater
- Terpentine, warm zeepwater of wasbenzine

6.2: Afstellen van de deurtjes
Het kan na verloop van tijd voorkomen dat de
deuren niet meer mooi aansluiten. De door ons
gebruikte scharnieren kunnen heel eenvoudig
door u zelf worden af- of bijgesteld.
Ga als volgt te werk:
+

Voor het in de hoogte
afstellen van de deuren:
gebruik de middelste
schroef.

-

max. ± 3.0 mm

Voor het afstellen van
de breedte, gebruik de
voorste schroef.

+

± 2.0 mm

10

6.3 Nastellen van kabelspanning werkblad
blokkering
Het ontgrendelen van de blokkerpennen waar het
opklapbare werkblad mee
geblokkeerd wordt kan na
verloop van tijd mogelijk
wat rek gaan vertonen.
Met het stelschroefje
achter de grendel kunt u
dit in voorkomende gevallen heel eenvoudig een
beetje naspannen.
6.4 Smering blokkeermechanisme
Het blokkeermechanisme
is bij de productie voorzien van het smeermiddel
Interflon paste HT1200.
Dit middel kenmerkt zich
o.a. door langdurige
smering en hechting aan
metalen onderdelen.
Wij denken dat na-smering niet noodzakelijk is.
Mocht u van mening zijn
dat na verloop van tijd het
blad wat moeilijker in zijn
blokkering klikt adviseren
wij genoemd smeermiddel aan te brengen op
aangegeven positie. Andere gangbare vetten of
smeermiddelen zoals zuurvrijevaseline of grafietpoeder kunnen ook een smerend effect sorteren.

NEDERLANDS

Hoofdstuk 7: buitenbedrijfstellen
Indien er zichtbare schade aan de HomeFit© thuiswerkplek waarneembaar is, mag de tafel niet in
gebruik genomen worden totdat vastgesteld is of de waargenomen schade veilig werken verhindert.
Als de tafel tijdens gebruik een niet normaal geluid maakt, gaat roken en/of gaat stinken dient de
stroomtoevoer onmiddellijk te worden afgesloten.
Indien er aanleiding is het bureau buiten bedrijf te stellen voldoet het verbreken van de stoomtoevoer
door het netsnoer uit de stroomaanvoer te nemen.

Hoofdstuk 8: Demontage, sloop, opslag en transport
Demontage:
Indien het bureau gedemonteerd dient te worden kunt U de diverse schanieren en andere delen met
een schroevendraaier demonteren.
Transport (intern):
In geval van interne verhuizing/transport van het HomeFit© thuiswerkmeubel is het raadzaam het
meubel volledig gemonteerd, met twee mensen te verplaatsen.
Sloop en recycling:
Indien het product aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen adviseren wij het product in zo
klein mogelijke componenten te demonteren. Wij hebben getracht hier bij de ontwikkeling van het
product al rekening mee te houden zodat zo veel mogelijk componenten via de daar voor aangewezen
kanalen kunnen worden afgevoerd voor hergebruik.

Artikel

Onderdeel

Recyclegroep

Basisframe

Poten en traverse
Motor
Besturing
Netsnoer en overige kabels

Metaalschroot
Metaalschroot
Elektronica recycling
Kabelschroot

Kolommen

Onderpoot
Spindel en overbrenging

Metaalschroot
Metaalschroot en plastic recycling

Zijpanelen

Melamine blad

Spaanplaatverwerking

Deuren

Melamine blad
Scharnieren

Spaanplaatverwerking
Metaalschroot

Vast werkblad

Melamine blad

Spaanplaatverwerking

Beweegbaar werkblad

Melamine blad
Metalen frame met handle
Bekabeling tbv ontgrendelen
Besturing
Display
Kabeltje en netsnoer

Spaanplaatverwerking
Metaalschroot
Metaalschroot
Elektronica recycling
Elektronica recycling
Elektronica recycling
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Hoofdstuk 9: Storingen en
reparatie
Het kan voorkomen dat tijdens het gebruik er iets
gebeurt waardoor de HomeFit© thuiswerkplek niet
meer werkt.
Wij adviseren ten sterkste onderdelen
zoals motoren, besturingen en displays
niet zelf te openen maar daarvoor opgeleide en
geautoriseerde monteurs in te schakelen.
Als u op een van de pijltjes drukt en het display
licht niet op en de tafel beweegt omhoog of
omlaag, neem dan de volgende stappen:
Foutcode
geen
con

storing
display licht niet op
Communicatieprobleem.

--F01

Initialisatiepositie.
fout in de initialisatie.

F02

fout in de initialisatie.

F03

leesfout.

F04

inconsistentie.

F05
F06, F07 of
F08
F09

Gyrosense geactiveerd.
Hoogte van het stroomniveau activeert
stop op de motorpoort.
Maximaal op te nemen energieniveau van
de motoren is bereikt. (I2t) Oververhitting.
Maximaal op te nemen energieniveau van
de besturing is bereikt. (I2t) Oververhitting.
Maximaal op te nemen energieniveau van
de voeding is bereikt. Oververhitting.
Maximale temperatuur uitgaande energie
motoren is bereikt.
Maximale slag van de spindels is bereikt
Motor is overbelast of geblokkeerd.

F10
F11
F12
F14
F15

* Indien deze melding zich voordoet als de tafel
in de uiterste laagste- of hoogste stand staat
en een initialisatie lukt niet kunt u het beste
contact opnemen uw wederverkoper of de
fabrikant.
Een initialisatie of reset is beschreven in hoofdstuk 5: Beschrijving van de bediening; wijze van
gebruik. (hoofdstuk 5.3 blz. 7).
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Controleer of er netstroom beschikbaar
is. (probeer bijvoorbeeld een lamp).
Controleer of alle stekkers goed in de
verschillende contactpunten zitten. Door
het verstellen en eventueel aanspannen
van kabels, kunnen stekkers losraken.
Als de stroomvoorziening in orde is controleer
dan vervolgens het display op foutmeldingen. De
meest voorkomende meldingen, en de remedie is
in onderstaande tabel weergegeven.

mogelijke oplossing
Geen (net)stroom voorhanden.
Er is geen verbinding tussen besturingsbox en display. Stekker
controleren, eventueel display vervangen.
Er moet een initialisatie plaatsvinden.
Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan
minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan
minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan
minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan
minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
Willekeurige knop indrukken van het display.
Gewichtsbelasting van de tafel verminderen. *
Motor minimaal 10 minuten laten afkoelen.
Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
Besturing gaat automatisch in de initialisatiestand.
Gewichtsbelasting van de tafel verminderen of blokkade
opheffen.
Voor storingen die niet op de lijst voorkomen of
niet zelf opgelost kunnen worden verzoeken wij
u contact te zoeken met uw wederverkoper of de
fabrikant.
Eventuele vervangende delen kunnen via uw wederverkoper of de fabrikant worden aangeschaft.

