
Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig
deze handleiding en bewaar het voor naslag

MOTOR CONNECTOR SET
HANDLEID ING

Gebruikershandle id ing voor  in  hoogte verste lbare bureau’s  62 -  82 cm

Type motor: KTS
Control box: LogicS 

Handset: HSU–MDF–4M2
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Veiligheid

Montage motor connector

■	 Het vervangen van elektronische onderdelen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde personen 

 met de juiste opleiding.
■	 Bij storingen dient alles te worden uitgeschakeld en alle kabels dienen dan ontkoppeld te worden.
■	 De bedrijfstijd van 1 minuut “AAN” en 9 minuten “UIT” mogen niet overschreden worden.
■	 De elektrische leidingen mogen niet blootgesteld worden aan stoot- of buig- en trekgevaar.
■	 Het ombouwen en/of veranderen van motor, bediening en voeding is niet toegestaan..

■	 De componenten mogen niet geactiveerd worden in een ruimte waar explosiegevaar heerst!
■	 Let op dat bij het bedienen/activeren van de motor geen voorwerpen of lichaamsdelen geraakt 

 of afgeklemd kunnen worden!
■	 Bevestigingsplaatjes van metaal dienen door de installateur geaard te worden.

■	 Positie bureaupoten bepalen en controle gearboxstand: 

 Bepaal welke bureaupoot u waar gaat plaatsen (links/rechts/midden). Let hierbij op de stand van de gearbox.
■	 Bureau met 2 poten: 

 Het rode opzetdeel van de gearbox met de 4 schroeven moet voor beide poten dezelfde richting op wijzen  

 (zie Fig.1) beiden naar links of beiden naar rechts.

De veiligheidsinstructies dienen onder alle omstandigheden in acht te worden genomen! 

Als het systeem ondeskundig bediend wordt, kan dit schade veroorzaken aan bediener en bureautafel.

= Attentie

Fig. 1 Fig. 2
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■	 Connectoren voorbereiden 

 Controleer bij alle connectoren dat de zeshoekige as niet uit de connectorkop steekt, het veersysteem is dan  

 correct vergrendeld. Als de zeshoekige as uit de connectorkop steekt dan is een connector nog niet 

 vergrendeld, doe dan als volgt: 

 Trek aan het grijze kunststof deel dat onderaan de connector hangt en trek dit weg van de connectorkop.   

 Druk het plastic gedeelte op de as tussen de connectorkop, zodat de as geblokkeerd wordt. Doe dit voor alle  

 nog niet vergrendelde connectoren.

■	 Connector aan poot bevestigen

 Een rechte connector monteert u aan de binnenzijde van een linker eindpoot. Het zwarte gedeelte van de

 gearbox moet zichtbaar zijn aan de binnenzijde van de poot. Het gaat om het zwarte gedeelte van de 

 gearbox die tegenover het rode opzet stuk zit. Het kan voorkomen dat de stand van de gearbox gewijzigd

 moet worden (zie Fig.3). U hoeft de gearbox hiervoor niet uit de poot te verwijderen. Draai schroefje A los.  

 Draai het bovenste zwarte deel (B) van de gearbox in de gewenste positie en zet schroefje A weer vast.

 Haak de connectorkop aan de bovenzijde van de poot (zie Fig.4) en zet de connector met C2 inbusbouten 

 vast aan de poot. Deze bouten vindt u in de verpakking van de connector set. Trek daarna aan het grijze   

 kunststof deel onderaan de connector. Op deze manier schuift de as in de gearbox.

■	 Bureau met 3 poten: 

 Het rode opzetdeel van de gearbox met de 4 schroeven moet voor de beide buitenste poten naar 

 buiten wijzen, dus in tegengestelde richting van elkaar (zie Fig.2)  Het kan voorkomen dat de stand van de  

 gearbox gewijzigd moet worden (zie Fig.3) U hoeft de gearbox hiervoor niet uit de poot te verwijderen. 

 Draai schroefje A los. Draai het bovenste zwarte deel (B) van de gearbox in de gewenste positie en zet   

 schroefje A weer vast.

Voor het juist omhoog en naar beneden laten gaan van de motor dient u de gearbox waaraan u de 

motor bevestigd zo te draaien dat het rode gedeelte van de gearbox naar buiten wijst.

= Attentie

Fig. 3 Fig. 4
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Aansluiting

■	 Er kunnen 1 of 2 motoren worden aangesloten op de voeding.

 1 of 2 motoren kunnen worden aangesloten op de control box. Een 8-pin DIN plug motorkabel van 1 meter  

 wordt meegeleverd bij iedere motor.

Het systeem is in gebruik zodra de hoofdsteker in het stopcontact gestoken is.

■	 Maak de verbindingen zoals aangegeven op bovenstaande tekening.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, eerst controleren of het voltage van het systeem

klopt met het vereiste voltage.

= Attentie
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	 Bij de allereerste ingebruikname volg de volgende noodzakelijke stappen: (het display knippert 000 of ---)

■	 Druk            totdat de hoogste positie bereikt is. 

 De motor draait op halve snelheid en stopt automatisch. Omlaag is niet mogelijk.
■		 Nadat de hoogste positie is bereikt geeft het display “128” weer.

 Nadat de hoogste positie is bereikt is de actuele hoogte van de poot af te lezen van het display 

 (display knippert niet meer) en is het systeem gereed voor verdere programmering.

Eerste ingebruikname 

Handset

HSU–MDF–4M2

Omhoog en naar beneden

	 Hiermee brengt u het bureau op de gewenste hoogte.

■	 Druk            of . 

 De toets ingedrukt houden totdat de gewenste hoogte bereikt is. Het display laat de actuele hoogte zien.   

 Bijvoorbeeld:

 Het bureau gaat naar boven/beneden zolang          of             ingedrukt gehouden worden of totdat de   

 uiterste positie is bereikt.
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Geheugeninstelling

Naar ingesteld gewenste hoogte bewegen

	 Met deze functie slaat u een gewenste hoogte op in het geheugen. Vier verschillende gewenste hoogten   

 kunnen worden vastgelegd.

■	 Druk           . U ziet dan het volgende in het display:

■		 Druk op één van de volgende toetsen:

 Nadat u dit gedaan hebt, ziet u de letter “S” en de ingedrukte positie weergegeven in het display.

 Bijvoorbeeld:

 Na deze procedure hoort u een ‘dubbelklik’ geluid en 2 seconden daarna wordt de actuele hoogte weergegeven.  

 Bijvoorbeeld:

	 Met deze functie gaat u naar een opgeslagen gewenste hoogte.

■	 Blijf één van de toetsen ingedrukt houden:

Als een nummertoets niet ingedrukt wordt binnen 5 seconden nadat de “S”-toets is ingedrukt, 

dan wordt de actuele hoogte weer leesbaar op het display en is er niets opgeslagen...

De motor stopt eveneens indien tijdens het ingedrukt houden van de geheugentoets ook een 

andere toets ingedrukt wordt.

Het bureau gaat naar de ingestelde hoogte zolang de toets ingedrukt wordt gehouden. Zodra de toets 

losgelaten wordt stopt de motor.

= Attentie
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Veranderen van weergegeven hoogte

	 Met deze procedure kunt u de op het display weergegeven hoogte veranderen.

■	 Druk op     .  U ziet het volgende:

■		 Druk ca. 5 seconden totdat het display gaat knipperen.
	 Voorbeeld:

■		 Nu de werkelijke hoogte instellen met            of  met.
	 N.B.: Tijdens deze procedure werkt de motor niet.

■		 Als de juiste hoogte is ingesteld, deze opslaan door deze toets in te drukken:    .

 De hoogte is opgeslagen en het display stopt met knipperen. 

 De nieuwe hoogte wordt ook opgeslagen indien niet binnen 5 seconden een toets wordt ingedrukt. 

 Ook dan stopt het display met knipperen.

Als de volgende toets niet binnen 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de motor weer naar 

de standaard modus.
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■		 Ga met de       -toets naar de gewenste laagste positie.  

 Het is dus niet noodzakelijk om tot het allerlaagst mogelijke niveau (088) te gaan.

■		 Zet wederom de gemeten actuele hoogte in het display met de toetsen         of          .

. Druk op     om de hoogte in het display te verhogen.

 Druk op     om de hoogte in het display te verhogen.

■		 Bevestig dit met .

 Na deze bevestiging is de actuele hoogte afleesbaar (het display knippert niet meer) en is het systeem klaar 

 voor verdere programmering.

Reset procedure

	 Als het bureau niet goed uitgelijnd staat (scheef), of als u de ingestelde bediening op een andere motor 

 wilt aansluiten, dient de laagste instelling gereset te worden.

■		 Druk          en            tegelijkertijd in en houdt deze ingedrukt totdat het display “S7“ laat zien.

 Als “S7” niet wordt weergegeven druk dan op          totdat het display “S7” laat zien.

■		 Druk            voor bevestiging.

 Het display knippert “068“.

■		 Druk            tot de hoogste positie is bereikt.

 Motor werkt op halve snelheid en omlaag gaan is niet mogelijk.

■		 Meet nu de actuele hoogte van het werkblad tot aan de grond op.

■		 Zet de gemeten actuele hoogte in het display met de toetsen       of         .

 Druk op     om de hoogte in het display te verhogen.

 Druk op     om de hoogte in het display te verhogen.

■		 Druk op    om te bevestigen.

 Na de bevestiging knippert het display “088”.
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Veilig schoonmaken

Technische gegevens

Storing zoeken

■	 Alle onderdelen mogen slechts schoongemaakt worden met een schone droge doek of licht bevochtigde   

 doek (met lauw water). 

 In andere gevallen dreigt gevaar voor personen!
■	 Er mag absoluut geen vocht komen in verbindingsopeningen.

 In deze gevallen dreigt gevaar voor personen!

■	 Motor: Model 3143. Type KTS-6kt6.
■	 Doorgaande zeskantige as 6 mm.
■	 Mmax = 5Nm.
■ 135 toeren/minuut.
■ Snelheid 5-8 mm/seconde.
■	 Voeding met Eurostekker: Input 230V, Output 240VA/27V.
■	 Software: LogicS2-1_PAR_KTS_MAT_62-82_master slave_REV00_070710.mca.

Probleem Oorzaak Oplossing

Motor(en) werken niet Geen voeding Voedingskabel aansluiten

Motorkabel(s) niet aangesloten Sluit motorkabel(s) aan

Connectoren maken slecht contact Sluit alle kabels opnieuw aan

Defecte motor Neem contact op met klanten service

Defecte control box Neem contact op met klanten service

Defecte handset Vervang handset

Motor draait maar 1 kant op Defecte motor Neem contact op met klanten service

Defecte handset Vervang handset

Control box of handset werkt niet Geen voeding Voedingskabel aansluiten

Handset niet aangesloten Sluit handset aan

Defecte control box Neem contact op met klanten service

Defecte voedingskabel Vervang voedingskabel

Defecte handset Vervang handset

Connectoren maken slecht contact Sluit alle kabels opnieuw aan


