
Installatie- en bedieningsinstructies 
 

 

 

 

 

 

 

Elektrisch in hoogte verstelbare zit / sta werktafels 

 

Systeem: 9037 FreeStand 

met motorbesturing SMART 
(E-componenten 9901 + 9902)  



Geachte klant, 

We zijn blij dat u ons product hebt gekozen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe deze zit-sta-

tafel moet worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden. Alle zit-sta tafels worden onderworpen 

aan een functionele en kwaliteitstest voordat ze onze fabriek verlaten. Mocht u ooit problemen 

hebben met uw tafelonderstel, dan kunt u altijd contact opnemen met onze serviceafdeling. 

De installatie van het tafelonderstel moet volgens deze handleiding worden uitgevoerd. 

Veranderingen in het tafelblad of oneigenlijk gebruik kunnen de veiligheid, functie en levensduur 

beïnvloeden! 

Deze handleiding is bedoeld voor alle zit-sta-tafels van de System 9037 FreeStand met de SMART-

motorbesturing, vanwege verschillende versies / types kunnen afbeeldingen verschillen. 

Oelschläger Metalltechnik GmbH 

1.1 Gebruik 

Deze zit-sta-tafel mag alleen worden gebruikt als een professioneel bureau. Veranderingen aan de 

onderstellen zijn niet toegestaan. Deze zit-sta-tafel moet worden geassembleerd, in bedrijf gesteld 

en functioneel worden gecontroleerd door getraind personeel. Het gebruik van deze zit-sta-tafel 

voor een ander doel dan het bovenstaande kan alleen worden toegestaan met toestemming van 

Oelschläger Metalltechnik. 

De basisfunctie van de tafel is de elektromotorische hoogteaanpassing van het tafelblad. Deze 

functie kan worden uitgevoerd met alle beschikbare handschakelaars. 

1.2 Doelgroep en voorkennis 

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de volgende groepen mensen: 

- Inbedrijfstellingspersoneel dat de tafels voor zitten en opstaan installeert en in gebruik 

neemt. 

- Onderhoudspersoneel die de zit-sta-tafels in verkoopruimten of bij de eindklant in opstellen. 

De volgende kennis is vereist voor de inbedrijfstelling en installatie van de FreeStand zit-sta-tafels: 

- Basiskennis van mechanische en elektrische engineering (volgens training) 

- Lezen van de bedieningsinstructies 

1.3 Symbolen die in veiligheidsinstructies worden gebruikt 

 Gevaar: Dit veiligheidsteken geeft een onmiddellijk gevaar voor het leven en de gezondheid 

van personen aan! Het niet naleven van deze instructies kan schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid, levensgevaarlijke verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben. 

Let op: Dit veiligheidsteken geeft mogelijke gevaren door elektrische stroom aan! Het niet 

naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade! 

 Opmerking: dit veiligheidsteken geeft belangrijke informatie aan die u moet volgen om de 

FreeStand zit-sta-tafel veilig te bedienen. 



 Gevaar: Dit veiligheidskenmerk wijst op een mogelijk gevaar voor beknelling, dat in 

uitzonderlijke gevallen bestaat. Het niet naleven van deze instructies kan schadelijke gevolgen voor 

de gezondheid, levensgevaarlijke verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben. 

 Opmerking: Verwijzing naar de verplichting om de gebruiksaanwijzing te lezen! 

 Opmerking: de netstekker moet vóór de volgende activiteit worden verwijderd! 

1.4 Veiligheidsinstructies 

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies om u te wijzen op mogelijke gevaren die een veilige 

werking van de FreeStand zit-statafel mogelijk maken. Let op deze veiligheidsinstructies! 

Dit gedeelte bevat algemene veiligheidsinstructies die niet verwijzen naar een specifieke werkstap. 

De specifieke veiligheidsinstructies zijn te vinden in het relevante gedeelte van de 

bedieningsinstructies. Verdere veiligheidsinformatie vindt u direct op de afzonderlijke delen van de 

FreeStand zit-sta-tafel. 

1.4.1 Algemene veiligheidsinstructies  

 Opmerking: Het is essentieel om de bedieningsinstructies te lezen en in acht te nemen voordat 

u de FreeStand zit-sta-tafel installeert / gebruikt! 

 Let op: Open de motorbesturing SMART niet! Er bestaat een risico op elektrische schokken. 

 Let op: de FreeStand zit-sta-tafels zijn niet ontworpen voor continu gebruik. De hoogte van de 

tafelbladhoogte mag niet langer ingesteld worden dan op het typeplaatje aangegeven is. 

Let op: De SMART-motorbesturing moet altijd met de op het typeplaatje vermelde netspanning 

worden gebruikt! Controleer voor de inbedrijfstelling of de netspanning op het typeplaatje van de 

motorbesturing overeenkomt met uw netspanning! 

 Gevaar: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met 

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als 

ze onder toezicht of met betrekking tot het veilig gebruik van het toestel getraind zijn en de daaruit 

voortvloeiende risico's te begrijpen. 

 Gevaar: Kinderen mogen niet spelen mogelijk met het apparaat! 

 Gevaar: Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden 

uitgevoerd. 

 Let op: Zorg ervoor dat u de meegeleverde voedingskabel gebruikt! Zorg ervoor dat de 

voedingskabel niet is beschadigd. Het gebruik van de FreeStand zit-sta-tafel met een beschadigd 

netsnoer is verboden! 



 Let op: Voordat u de drives, handschakelaars of andere accessoires op de motorbesturing 

aansluit of loskoppelt, moet u de voedingskabel loskoppelen van het elektriciteitsnet. 

 Let op: gebruik alleen originele FreeStand-accessoires van Oelschläger Metalltechnik. Het 

gebruik van componenten van derden is verboden! Het gebruik van onjuiste accessoires kan het 

tafelframe beschadigen of vernietigen. 

 Opmerking: Als er een storing optreedt (bijvoorbeeld ongewenste bewegingen van het 

tafelblad, als je bijvoorbeeld de knop op de handschakelaar indrukt), neem dan onmiddellijk de 

stekker uit het stopcontact! 

 Gevaar: Bescherm het tafelframe en vooral alle elektrische componenten op het tafelframe 

tegen vocht, druip- en spatwater! 

 Gevaar: Beknellingsgevaar bij het veranderen van de tafelbladpositie! Zorg er daarom voor dat 

zich geen voorwerpen of personen in de gevarenzone bevinden en dat u zich niet in de gevarenzone 

begeeft! Vanwege de optioneel verkrijgbare bewegingsbeveiliging worden vaste objecten meestal 

herkend, maar het risico op het pletten van personen blijft bestaan! De bewegingsbeveiliging is een 

systeembescherming en GEEN persoonlijke bescherming! 

 Let op: Wijzigingen aan de componenten van het tafelframe, inclusief de motorbesturing en 

de bedieningselementen zijn verboden! 

 Gevaar: De elektrisch aangedreven FreeStand zit-sta-tafel mag niet in een explosieve 

atmosfeer worden gebruikt! 

 Gevaar: In het geval van een fout, kan het gebeuren dat het tafelblad een beetje beweegt bij 

elke poging tot vertrek voordat de veiligheidsuitschakeling begint. Wees voorzichtig en houd 

rekening met een mogelijk gevaar voor beknelling. 

 Gevaar: Voor alle resethandelingen (hoofdstuk 5) is de optionele aanrijbeveiliging niet actief. 

Wees voorzichtig en houd rekening met een mogelijk gevaar voor beknelling. 

 Let op: Als het product zichtbaar beschadigd is, mag het niet worden gemonteerd of gebruikt. 

 

1.4.2 Alvorens te installeren, de-installeren of problemen oplossen 

- Stop de zit-sta-tafel. 

 Opmerking: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact! 

- Ontlast de zit-sta-tafel van elk gewicht. 



- De elektrische uitrusting mag alleen door gekwalificeerde elektriciens worden geopend of 

vervangen. 

- Plaats de tafel niet in vochtige ruimtes, zoals Baden, opereren. 

- De tafel mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. 

1.4.3. Voordat u begint 

- Zorg ervoor dat de tafel gemonteerd is volgens deze handleiding. 

- Controleer of de bedrijfsspanning van de tafels overeenkomt met de plaatselijke 

stroomvoorziening. (zie typeplaatje op de controller, standaard = 230V) 

- Maak de verbindingen vanaf het bedieningspaneel en de zijpanelen naar de controller. 

- Sluit de voedingskabel van de controller aan. 

1.4.4 Tijdens het gebruik 

- Als de omvormers of de besturingseenheid tijdens het gebruik ongewone geluiden of geuren 

veroorzaken, onderbreek dan de stroomtoevoer. 

- Zorg ervoor dat de kabels niet beschadigd zijn. 

- Let er bij het gebruik van de zit-sta-tafel op dat er geen voorwerpen of lichaamsdelen 

gekneld kunnen raken. 

- Alle bewegende delen van het tafelframe moeten op een afstand van min. 25 mm zijn van de 

aangrenzende componenten. 

1.4.5 Belangrijke opmerkingen voor wederverkopers 

Dealers zijn bedrijven die FreeStand zit-sta-tafel-tafels van Oelschläger Metalltechnik aanschaffen en 

deze voorzien van een tafelblad en deze als uw product distribueren. 

 Opmerking: Omwille van de EU-conformiteit en productveiligheid, raden wij gebruikers van uw 

producten aan om een handleiding in de betreffende officiële taal van de EU te krijgen. 

 Opmerking: Zorg ervoor dat u uw eindproduct een handleiding geeft die alle 

veiligheidsinstructies bevat die de eindgebruiker nodig heeft om uw product veilig te hanteren. 

 Opmerking: De gebruiksaanwijzing van uw eindproduct moet de volgende informatie bevatten: 

Lees de bedieningsinstructies voordat u het product gebruikt (in de hoogte verstelbaar werkstation). 

Informeer uw eindgebruikers dat de bedieningsinstructies altijd in de directe nabijheid van het 

product moeten worden bewaard (in hoogte verstelbaar werkstation). 

 Gevaar: Zorg voor een risicoanalyse van uw product (in de hoogte verstelbaar werkstation), 

zodat u kunt reageren op mogelijke gevaren (bijvoorbeeld door constructieve maatregelen of door 

instructies in de bedieningsinstructies en / of veiligheidsinstructies op uw product). 

 Opmerking: Zorg ervoor dat onbevoegden (zoals baby's, personen onder invloed van drugs, 

enz.) uw product of de FreeStand-zit-sta-tafel niet gebruiken. 

 

 



1.4.6 Belangrijke servicevoorstel 

 Gevaar: Gebruik alleen originele accessoires! Deze mogen alleen worden geïnstalleerd door 

bevoegd servicepersoneel! Anders verliest u garantie- en garantieclaims. 

 Gevaar: Neem in geval van storing onmiddellijk contact op met uw klantenservice! Om de 

FreeStand zit-sta-tafel te repareren, zijn alleen originele onderdelen goedgekeurd. Deze mogen 

alleen worden vervangen door deskundig servicepersoneel! Anders verliest u garantie- en 

garantieclaims. 

1.5 Herstellingen 

Neem in geval van een technisch defect van dit apparaat contact op met onze geautoriseerde 

klantenservice. De oplossing voor eenvoudige mogelijke foutgevallen is te vinden in hoofdstuk 7! 

 Opgelet: om storingen te voorkomen, mogen alle reparaties uitsluitend door bevoegd 

servicepersoneel worden uitgevoerd. 

 Let op: Als componenten van dit tafelframe worden geopend, bestaat het risico van latere 

storingen. 

2 Garantie 

Voor deze tafelstandaards geven we een garantie voor een periode van 24 maanden. De garantie 

dekt alle materiaal- en productiefouten en is van toepassing vanaf de productiedatum (zie 

typeplaatje). De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat de tafelonderstellen zijn geïnstalleerd en 

correct en professioneel zijn gebruikt binnen de beschreven parameters. Het onderhoud correct is 

uitgevoerd en reparaties alleen door bevoegd servicepersoneel zijn uitgevoerd. 

De zit-sta-tafel mag niet verkeerd worden gebruikt of behandeld en er mogen geen wijzigingen 

worden aangebracht in het tafelonderstel, anders vervalt de garantie. Raadpleeg onze algemene 

voorwaarden voor meer informatie. 

3 Onderhoud / reiniging 

Verwijder regelmatig stof en vuil van het tafelframe, met name de geleidingsbuizen en zorg ervoor 

dat ze niet beschadigd of gebarsten zijn. 

Controleer alle bevestigingsschroeven op dichtheid en alle aansluitingen, kabels en pluggen en op de 

juiste werking. 

 Gevaar: De besturing, de besturingseenheid en het tafelframe mogen alleen met een droge of 

licht bevochtigde doek worden gereinigd. Eigen veiligheid in gevaar! 

 Let op: Agressieve reinigingsmiddelen kunnen schade aan het product veroorzaken of van 

kleur veranderen. Alleen middelen met een pH van 6-8 mogen worden gebruikt. 



 Gevaar: Er mag geen vloeistof in het systeem komen (besturingseenheid, bedieningspaneel, 

kabel en rek). Eigen veiligheid in gevaar! 

4 Montage 

Gebruik voor het monteren van uw tafelframe alleen de schroeven volgens de bijgevoegde 

frametekening. 

 Let op: Onjuiste schroeven kunnen de tafel beschadigen. 

 Gevaar: Tijdens de installatie van het tafelframe moet de voedingskabel van de 

motorbesturing worden losgekoppeld van het stroomnet! 

Let op: Voordat u de FreeStand-zit-sta-tafel installeert en gebruikt, moet u ervoor zorgen dat 

het product aan de temperatuur- en vochtigheidswaarden in de technische gegevens is aangepast! 

4.1 Montage van het tafelonderstel 

                                                                               E-Traverse 

 

                                           Plaatdrager 

                                                        Schroeven M8 

                                                 Montagekolom 

 

 Opmerking: Het is essentieel om de opmerking op de volgende afbeelding te bekijken voor het 

monteren van de montagepaal en de positie van de zeskant van de spil. Geweld vernietigt mogelijk 

de motor! 

Begin met het monteren van de montagekolommen en plaatsteunen op de E-Traverse. Hier is het 

zinvol om deze aan de kopse zijde doen (bijvoorbeeld op het tafelblad). Steek de montagestang in de 

E-dwarsbalk, let op de juiste zeshoekige positie van de spil in de montagestandaard op de motor in 

de E-dwarsbalk, draai indien nodig de spindel in de juiste positie, gebruik indien nodig een 

steeksleutel SW9! Oefen nooit teveel kracht uit bij het inbrengen van de zeskant in de motor, omdat 

dit de motor permanent kan beschadigen. 

 

                                 Montagekolom  

 

                             Zeskant van de spindel --> 

                      Zeskant van de motor ---> 

                                   E-Traverse 



De zeskant van de spindel en de zeshoek van de motor moeten tijdens de installatie op één lijn liggen 

en vervolgens moeiteloos in elkaar worden geschoven! Indien nodig moet de positie van de zeshoek 

op de spil worden gecorrigeerd! 

Schuif vervolgens de plaatdrager zijwaarts over de E-Traverse en schroef vervolgens de plaatdrager 

met de E-Traverse en de montagekolom met behulp van de M8-schroeven. 

Het max. aanhaalmoment voor de schroeven M8 is 10 Nm! 

De max. inschroefdiepte van de schroeven M8 in de montagekolom is 9 mm! 

                        Schroef M10 

                                                Optionele drukplaat 

 

                                                      Steun 

 

                                                Montagezuil 

Monteer nu de twee lopers. Plaats hiervoor de steunen op de montagezuilen, indien voorzien van uw 

steuntype, plaats dan de optionele drukplaat die overeenkomt met de gaten in de steunplaat. De 

aandrukplaat moet in de opening worden geschroefd en moet direct op de binnenkant van de steun 

rusten. Monteer vervolgens de twee schroeven M10 om de pallet stevig op de montagekolom aan te 

sluiten. 

Het max. aanhaalkoppel voor de schroeven M10 is - 40 Nm! 

4.2 De bedrading voorbereiden 

 

 

                                                                                        kabelclip 

 

 

Motorsturing SMART     Alle kabels uitgang 

                                                                                                                                      Motorsturing SMART 

                                                      De handsetkabel kan hier optioneel uit komen 

 

 

Voordat het frame op het tafelblad wordt geschroefd, moet de interne bedrading in de E-Traverse 

worden voorbereid voor verdere montage. De twee motorkabels moeten voldoende lang door de 

zijopening in de richting van de motorbesturing worden geleid. 

De handset kabel kan worden geleid door zowel de E-traverse (hierdoor worden alle kabels 

uitgevoerd door dezelfde opening in de richting van de motorregeling) alsmede door de twee gaten 



in E-Traverse om ze vervolgens verplaatst te worden achter de E-traverse aan de motorregelaar, 

Indien nodig vergemakkelijkt deze laatste de latere vervanging van de handmatige schakelaar 

wanneer het tafelblad is gemonteerd. 

 

De kabellengten worden dienovereenkomstig in de E-Traverse opgeslagen. Het is van essentieel 

belang dat de kabels in de E-Traverse worden vastgemaakt met de 2 kabelklemmen, zodat schade 

aan de kabels door het vastmaken met schroeven van de E-traverse aan het tafelblad of door de 

kabel tussen E-Traverse in te drukken, uitgesloten is. 

 Gevaar: Beschadigde kabels mogen niet worden gebruikt en moeten mogelijk worden 

vervangen door originele reserveonderdelen. Er bestaat een risico op elektrische schokken. 

Alle kabels in de E-Traverse worden geleverd met een laag voltage tot max. bedrijfs-35 volt. 

Beschadigde kabels kunnen leiden tot slecht functioneren van het tafelframe! 

De voedingskabel van de motorbesturing mag niet door de E-Traverse worden geleid! 

 Let op: Leid het netsnoer van de motorbesturing NIET door de E-Traverse. 

4.3 Montage van het tafelblad 

Bevestig nu uw tafelblad volgens de frametekening op het tafelframe. Boorgaten ø7,0 mm zijn op het 

tafelonderstel te vinden, die geschikt zijn voor schroeven van ø5,5 tot ø6,5 mm. Alle beoogde 

schroefpunten moeten worden gebruikt.*1 

4.4 De controller en handset monteren 

Monteer nu de bediening en de handset op het tafelblad. Boorgaten van ø5,4 mm zijn voorzien op de 

controller en ø4,5 mm op de handset. Gebruik voor de controller schroeven met een lens of 

cilinderkop. Het aanhaalmoment is afhankelijk van het materiaal van het tafelblad, maar mag de 2 

Nm niet overschrijden. 

*1 De schroeven zijn niet inbegrepen in de levering van het tafelframe, omdat ze moeten worden 

geselecteerd op basis van het materiaal en de dikte van het tafelblad. 

4.5 Inbedrijfstelling 

Opstarten omvat de activiteiten die nodig zijn om een elektrisch in hoogte verstelbare FreeStand zit-

sta-tafel in de hoogte in te stellen met behulp van de SMART-motorbesturing. Vereisten voor 

ingebruikname zijn: 

- complete installatie van het tafelframe volgens 4.1-4.3 

- de juiste installatie van de SMART-motorbesturing en de handmatige schakelaar in 

overeenstemming met paragraaf 4.4! 

 Gevaar: inbedrijfstelling van het motorbesturingssysteem mag alleen door vakbekwaam 

vakpersoneel worden uitgevoerd! Ervaren technisch personeel heeft de vereiste elektrotechnische 

opleiding en is bekend met deze bedieningshandleiding. 



 Let op: Voordat u de FreeStand zit-sta-tafel installeert en gebruikt, moet u ervoor zorgen dat 

het product aan de temperatuur- en vochtigheidswaarden in de technische gegevens is aangepast! 

4.5.1 Aansluitingen op de SMART-motorbesturing 

 

4.5.2 Procedure voor ingebruikname 

 Let op: sluit het netsnoer niet aan voordat alle andere elektrische aansluitingen zijn gemaakt! 

(Alle motoren, de handmatige schakelaar en eventueel andere accessoires op de controller zijn 

aangesloten.) 

Ga als volgt te werk om de FreeStand zit-sta-tafel-tafel op te starten: 

4.5.3 Aandrijvingen aansluiten 

Zorg ervoor dat de verbindingskabels van de aandrijvingen vanaf beide zijden zich uitstrekken tot de 

overeenkomstige aansluiting van de controller. Voor extreem lange tafels kan een excentrische 

montage van de controller vereist zijn. Voor bijzonder grote onderstellen kan een verlengkabel voor 

de verbindingskabel van de controller vereist zijn. 

Breng de verbinding tot stand tussen de aandrijvingen van de zijpanelen en de besturingseenheid 

door middel van de motorkabel. De aansluitingen op de 8-polige motoraansluitingen moeten stevig 

vastzitten! Voor besturingselementen met meer verbindingen dan stations, begint u met de 

verbinding (M1). Als slechts één aandrijving op de motorbesturing is aangesloten, blijft de verbinding 

(M2) vrij. 

 Opmerking: Bij het insteken van de motorkabel moet u altijd voldoen aan de volgorde M1, M2! 

4.5.4 De handmatige schakelaar aansluiten 

Stel de verbinding van de handmatige schakelaar in op de 7-pins handsetaansluiting (HS) van de 

controller. 



 Opmerking: Bijpassend aan de SMART-motorbesturing, kunt u kiezen uit een groot aantal 

handmatige schakelaars! Neem voor informatie over de beschikbare types contact op met 

Oelschläger Metalltechnik! 

4.5.5 Voedingskabel / voedingskabel aansluiten 

 Let op: Controleer voordat u de voedingskabel aansluit, opnieuw 

- of de netspanning overeenkomt met het naamplaatje van uw bediening 

- of alle componenten op de juiste stopcontacten zijn aangesloten. 

De SMART-motorbesturing is klaar voor gebruik wanneer de voedingskabel is aangesloten! 

 Opmerking: Wanneer u het netsnoer voor de eerste keer aansluit, is initialisatie van het 

tafelonderstel (Reset) vereist, zoals beschreven in hoofdstuk 5. 

 Let op: Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer! De SMART-motorbesturing vereist een 3-

polige voedingskabel met beschermende geleider. 

 Let op: bevestig alle kabels aan het tafelonderstel of tafelblad om schade tijdens het gebruik 

te voorkomen. 

5 Initialisatie / reset 

Na de montage of als de tafel gedurende langere tijd van de voeding is losgekoppeld, als er een 

storing aan de tafel is geweest of als de verbinding tussen de omvormers en de besturingseenheid is 

verbroken, moet de besturing van de tafel worden geïnitialiseerd. 

Als de controller een nieuwe initialisatie verwacht, is alleen de neerwaartse beweging van de tafel 

met een lagere snelheid mogelijk. Bij handmatige schakelvarianten met display wordt dit extra 

gesignaleerd door de reset-led, die dooft zodra de initialisatie met succes is voltooid. 

Om te initialiseren, verplaatst u de tafel naar de laagste positie door op de neerwaartse knop op de 

handmatige schakelaar te drukken totdat alle aandrijvingen de laagste positie hebben bereikt. Druk 

vervolgens nogmaals op de knop omlaag en houd deze ingedrukt (ongeveer 5 seconden) totdat de 

tafel een lichte opwaartse en opwaartse beweging heeft gemaakt, laat de knop alleen los wanneer 

de tafel niet meer beweegt. Als de knop te snel wordt losgelaten, veroorzaakt dit een storing aan de 

tafel, mocht dit per ongeluk gebeuren, moet u het proces herhalen. 

 Let op: de bovenste eindpositie is vooraf ingesteld in het besturingselement. Om deze reden 

kunnen alleen controllers worden gebruikt die geschikt zijn voor het betreffende tafelframe! 

 Gevaar: voor alle resetprocessen is de optioneel beschikbare aanrijbeveiliging niet actief. Let 

op voor een mogelijk gevaar voor beknelling. 

6 Bediening 

6.1 Normaal bedrijf (met alle handmatige varianten van schakelaars) 



Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om de tafel omhoog of omlaag te verplaatsen in de richting 

van de pijl, de tafel stopt wanneer de eindposities zijn bereikt. Houd de knop ingedrukt totdat de 

gewenste positie is bereikt. 

           

9901 1900 Handset                  9901 1800 Handset (optioneel)      9901 1950 Handset BASIC (optioneel) 

 

                                                      

9901 1960 Handset BASIC (optioneel) Freespatroon voor het installeren van de 

handmatige schakelaar in een tafelblad 

6.2 Bediening met 9901 1810 handset met display (optioneel) 

 

Dit toestel is bovendien uitgerust met een display voor het weergeven van de huidige tafelhoogte in 

centimeters of inches. 

De reset-LED geeft aan dat een initialisatie vereist is (zie sectie - Initialisatie). Het licht op totdat de 

initialisatie is voltooid. 

De info-LED geeft aan dat de controller een fout heeft gedetecteerd. Tegelijkertijd wordt een 

foutcode "Exx" weergegeven in plaats van de huidige tafelhoogte. Zie de sectie - Problemen oplossen 

om de fout te corrigeren. 

Als de handset niet langer is geactiveerd, zal het display na enige tijd uitgaan, als er geen belangrijke 

bedieningsstatus wordt weergegeven. Zodra een toets wordt ingedrukt, wordt het display weer 

ingeschakeld. 

Weergave van hoogte-eenheid wijzigen (S5-menu) 



De hoogte-display van de handmatige schakelaar kan zowel in centimeters als in inches worden 

gemaakt. Het toestel kan worden gewijzigd via het S5-menu. Als het display op centimeters is 

ingesteld, wordt de hoogte in inches weergegeven na de menuselectie of, als inches eerder werden 

weergegeven, kunt u overschakelen naar centimeters. 

Ga als volgt te werk om de eenheid te wijzigen: 

1. Druk op de menuknop (ongeveer 3-5 seconden) tot op het display "S x" verschijnt. (x staat 

voor een nummer, als "S 5" wordt weergegeven, ga verder met 3.) 

2. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG totdat het display "S 5" weergeeft. 

3. Bevestig met de S-toets. Het display zal nu veranderen van inches naar inches of inches naar 

inches, afhankelijk van de vorige instelling. 

Om het menu te verlaten zonder selectie, wacht ongeveer 10 seconden. totdat de hoogtedisplay 

opnieuw verschijnt. 

Hoogte instelling 

Als de weergegeven hoogte niet overeenkomt met de werkelijke hoogte van het tafelblad, kan het 

display als volgt worden gecorrigeerd: 

1. Druk op de S-knop en laat de knop los. 

2. Druk op de knop OMLAAG totdat de hoogte-indicator begint te knipperen. (ongeveer 5 

seconden) 

3. Meet de hoogte van de tafel en voer de gemeten waarde (in centimeters of inches) in met de 

knop OMHOOG of OMLAAG. Bevestig de invoer door kort op de S-toets te drukken. 

Om het menu te verlaten zonder selectie, wacht ongeveer 10 seconden. totdat de hoogtedisplay 

opnieuw verschijnt. 

6.3 Bediening met 9901 19xx-handset met display en. Geheugen (optioneel) 

Alle handmatige schakelaars met display en geheugen hebben in principe dezelfde functie, mogelijk 

worden hieronder verschillen beschreven voor elke handset. 

Op het display wordt de huidige tafelhoogte in centimeters of inches weergegeven. Bovendien 

worden de bedieningsstatus van de controller en alle gedetecteerde problemen met een foutcode 

"Exx" weergegeven. Een lijst met mogelijke foutcodes vindt u in het gedeelte - Problemen oplossen. 

Als de handset niet langer is geactiveerd, zal het display na enige tijd uitgaan, als er momenteel geen 

belangrijke bedieningsstatus wordt weergegeven. Zodra een toets wordt ingedrukt, wordt het 

display weer ingeschakeld. 

De toetsen "omhoog" en "omlaag" of "tafel omhoog" en "tafel omlaag" verplaatsen de tafel zoals 

beschreven onder 6.1. 

 Opmerking: Als het handschakelaartype op een motorbesturing moet worden gewijzigd, moet 

dit in de spanningsloze toestand gebeuren (eerst de stekker uit het stopcontact trekken), alleen dan 

wordt het nieuwe type door de motorregeling correct herkend. 

Positie bewaren: 

Gebruik de "Omhoog" of "Omlaag" knoppen om de tafel naar de gewenste hoogte te verplaatsen. 

Druk vervolgens op de toets "S" (op het display verschijnt "S -") en vervolgens op een van de 



positietoetsen 1 tot 2 of 4 (het display geeft bijvoorbeeld "S 1" weer). Het opslagproces wordt door 

de besturing bevestigd met een dubbel klikgeluid en na ongeveer 2 seconden wordt de huidige 

tafelhoogte opnieuw weergegeven. Op deze manier is het mogelijk om 2 of 4 verschillende posities 

op te slaan. 

Opgeslagen positie instellen: 

Houd de knop van de gewenste geheugenpositie (1, 2, 3 of 4) ingedrukt en de tafel verplaatst zich 

naar de opgeslagen positie, ongeacht de huidige positie. De knop moet worden ingedrukt totdat de 

positie wordt bereikt, de knop voortijdig wordt losgelaten, de tafel stopt. 

Weergave van hoogte-eenheid wijzigen (S5-menu) 

De hoogte-display van de handmatige schakelaar kan zowel in centimeters als in inches worden 

gemaakt. Het toestel kan worden gewijzigd via het S5-menu. Als het display op centimeters is 

ingesteld, wordt de hoogte in inches weergegeven na de menuselectie of, als inches eerder werden 

weergegeven, kunt u overschakelen naar centimeters. 

Ga als volgt te werk om de eenheid te wijzigen: 

1. Druk tegelijkertijd op de "1", "2" u. "UP" (ongeveer 3-5 sec.) Totdat "S x" op het display 

verschijnt. (x staat voor een nummer, als "S 5" wordt weergegeven, ga verder met 3.) 

2. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG totdat het display "S 5" weergeeft. 

3. Bevestig met de S-toets. Het display zal nu veranderen van inches naar inches of inches naar 

inches, afhankelijk van de vorige instelling. 

Om het menu te verlaten zonder selectie, wacht ongeveer 10 seconden. totdat de hoogtedisplay 

opnieuw verschijnt. 

Hoogte instelling 

Als de weergegeven hoogte niet overeenkomt met de werkelijke hoogte van het tafelblad kan het 

display als volgt worden gecorrigeerd: 

1. Druk op de S-knop en laat de knop los. 

2. Druk op de knop OMLAAG totdat de hoogte-indicator begint te knipperen. (ongeveer 5 

seconden) 

3. Meet de hoogte van de tafel en voer de gemeten waarde (in centimeters of inches) in met de 

knop OMHOOG of OMLAAG. Bevestig de invoer door kort op de S-toets te drukken. 

Om het menu te verlaten zonder selectie, wacht ongeveer 10 seconden. totdat de hoogtedisplay 

opnieuw verschijnt. 

6.3.1 9901 1910 Handset met display en geheugen (optioneel) 

 



Dit toestel is uitgerust met een display voor het weergeven van de huidige hoogte van de tafel in 

centimeters of inches, daarnaast is het mogelijk om 4 "geheugen" -posities (tafelhoogten) op te 

slaan. 

De reset-LED geeft aan dat een initialisatie vereist is (zie sectie - Initialisatie). Het licht op totdat de 

initialisatie is voltooid. 

De info-LED geeft aan dat de controller een fout heeft gedetecteerd. Tegelijkertijd wordt een 

foutcode "Exx" weergegeven in plaats van de huidige tafelhoogte. Zie de sectie - Problemen oplossen 

om de fout te corrigeren. 

De LED's "Container, Flex, Ergotrainer u. Pin "zijn gereserveerd voor optionele functies en worden 

niet gebruikt op standaardsystemen. 

De toetsen Omhoog (2) en Omlaag (2) werken op dezelfde manier als de toetsen Omhoog en Omlaag 

in de standaardversie. 

6.3.2 9901 1970 Handset met display en geheugen (optioneel) 

met TOUCH-functie voor montage onder de tafel 

  

Dit toestel heeft een lade/drukfunctie en is uitgerust met een display om de huidige tafelhoogte in 

centimeters of inches aan te geven, daarnaast is de opslag van 4 "geheugen" -posities (tafelhoogten) 

mogelijk. Om te beschermen tegen onbedoelde bediening is een sleutelvergrendeling geïntrigeerd. 

 Opmerking: Voor het monteren van deze handmatige schakelaar mogen alleen schroeven met 

een cilindrische, ronde of platte kop met een max. Kopdiameter van 10 mm en een max. 

draaddiameter van 5 mm kan worden gebruikt. 

 Opmerking: Alle 4 bevestigingspunten moeten worden gebruikt voor montage, de 

bevestigingsschroeven NIET te vast aandraaien en de afstand tussen de gaten moet overeenkomen 

met de bevestigingsgaten, anders kan dit vervorming van de behuizing en bijgevolg een storing van 

de duwbeugel veroorzaken van de push-functie. Het juiste aanhaalmoment is afhankelijk van het 

type schroef dat wordt gebruikt en het materiaal van het tafelblad. 

Activeer en deactiveer de display / toetsvergrendeling 

 De toets op het display - geeft een geactiveerde toetsvergrendeling aan. 



 

Het toetsenblokkering kan worden geactiveerd en gedeactiveerd door naar links of rechts onder het 

display te vegen. 

 Opmerking: de richting van de veeg is niet relevant. 

 Opmerking: zorg ervoor dat het scherm slechts een klein beetje wordt gewist zonder op een 

van de knoppen te drukken! 

 Opmerking: op het moment dat de toetsvergrendeling wordt geactiveerd / gedeactiveerd, 

moet het display actief zijn (toon bijvoorbeeld de huidige hoogte). Een korte toetsaanslag, b.v. indien 

nodig wordt het display geactiveerd door op de knop OMHOOG te drukken. 

6.3.3 9901 1970 Handset met display en geheugen (optioneel) 

                                 

Dit toestel is ontworpen voor installatie in een bovenste tafelblad en is uitgerust met een display om 

de huidige tafelhoogte in centimeters of inches weer te geven, daarnaast is de opslag van 2 

"geheugen" -posities (tafelhoogten) mogelijk. Om te beschermen tegen onbedoelde bediening is een 

sleutelvergrendeling geïntrigeerd. 

 

Freespatroon voor het installeren van de handmatige schakelaar in een tafelblad 

Activeer en deactiveer de display / toetsvergrendeling 

De toets op het display - geeft een geactiveerde toetsvergrendeling aan 



 

Het toetsenblokkering kan worden geactiveerd en gedeactiveerd door naar links of rechts onder het 

display te vegen. 

 Opmerking: de richting van de veeg is niet relevant. 

 Opmerking: zorg ervoor dat het scherm slechts een klein beetje wordt gewist zonder op een 

van de knoppen te drukken! 

 Opmerking: op het moment dat de toetsvergrendeling wordt geactiveerd / gedeactiveerd, 

moet het display actief zijn (toon bijvoorbeeld de huidige hoogte). Een korte toetsaanslag, b.v. indien 

nodig wordt het display geactiveerd door op de knop OMHOOG te drukken. 

6.4 Functie - trage snelheidsbereiken 

Deze functie (ruimte met lage snelheden) zorgt ervoor dat de snelheid automatisch wordt verlaagd 

tijdens het aanpassen van het tafelblad voordat de volgende posities worden bereikt: 

- Positie van de bovenste en onderste tafel 

- Alle opgeslagen posities (bijv .: geheugenposities, positie van containerstop) 

6.5 Optionele functie - Beveiligingsgebied 

Deze functie veroorzaakt een veiligheidsstop op een gedefinieerde tafelbladpositie (vooraf ingesteld 

door software in de controller), b.v. 25 mm boven de positie van de onderste tafel. 

De veiligheidsstop werkt als volgt: 

1. Druk (en houd) de knop Table Position Down ingedrukt. Het tafelblad is aangepast aan het 

begin van het beveiligingsgebied. 

2. De aanpassing van het tafelblad wordt gestopt boven het veiligheidsgebied. 

3. Druk de tafelpositie nogmaals in en uit, daarna wordt het tafelblad ingesteld op de laagste 

tafelbladpositie. 

 Opmerking: in veiligheidsgebieden is het niet mogelijk om tafelbladposities op te slaan! 

  



7 Problemen oplossen 

Fout 
 

Oorzaak 
 

Verhelpen 
 

De tafel beweegt niet Geen stroomvoorziening Sluit het netsnoer aan, 
controleer zo nodig de 
stekkerverbinding op de 
controller. 
 

 Geen of losse verbinding met 
de aandrijvingen / zijpanelen 
 

Controleer en / of verbind de 
stekkerverbindingen van de 
motorkabels met de besturing 
en met de aandrijvingen. 
 

 Geen verbinding met de 
handset 
 

Controleer of maak de 
stekkerverbinding op het 
besturingselement vast. 
 

 max. Hefkracht overschreden 
 

Verminder gewicht. 
 

 max. Inschakelduur 
overschreden 
 

De besturing wordt 
automatisch na ongeveer 3 
minuten geactiveerd. 
 
WAARSCHUWING! De max. 
Reistijd van 2 minuten is pas 
mogelijk na een rustperiode 
van min. 18 minuten. 
 

 Regeling defect 
 

Neem contact op met de 
klantenservice. 
 

 Controlepaneel defect 
 

Vervang het bedieningspaneel 
 

Tafel beweegt langzaam naar 
beneden 
 

Controller verwacht nieuwe 
initialisatie 
 

Zie hoofdstuk 5 Initialisatie. 
 

Tafel beweegt slechts 
langzaam 
 

max. Hefkracht overschreden 
 

Verminder gewicht. 
 

Tafel is slechts aan één kant 
kort en stopt dan 
 

Geen of losse verbinding met 
de aandrijvingen / zijpanelen 
 

Controleer en / of verbind de 
stekkerverbindingen van de 
motorkabels met de besturing 
en met de aandrijvingen. 
 

 Drive defect 
 

Neem contact op met de 
klantenservice. 
 

 

  



8 Foutmeldingen op het display van de handset (optioneel) 

Fout 
 

Oorzaak 
 

Verhelpen 
 

HOT De controller bewaakt de 
tijdgestuurde cyclus en zijn max. 
temperatuur. Een waarde is 
overschreden. 

Wacht tot de controller is afgekoeld en 
de "HOT" -indicator op het display uit 
gaat. Dan is de tafel weer klaar voor 
gebruik. 
WAARSCHUWING! 
De tijdgestuurde cyclus wordt alleen 
berekend zolang de netspanning op de 
controller wordt toegepast. Als de 
controller is losgekoppeld van het 
elektriciteitsnet, wordt de laatste 
waarde opgeslagen in de controller! 

E00 M1 - Interne fout Trek de stekker uit het stopcontact! 
Neem contact op met de 
klantenservice. 

E01 M2 - Interne fout 

E02 M3 - Interne fout 

E12 M1 - defect  Trek de stekker uit het stopcontact! 
Repareer de externe kortsluiting, 
controleer de kabels naar de motoren 
op mogelijke schade of steek de juiste 
motor in de betreffende aansluiting. 
Zet de controller weer in gebruik.  

E13 M2 - defect 
 

E24 M1 - overstroom Beschadiging? -> repareer indien nodig. 
Max. Belasting overschreden -> 
verwijder de belasting van de tafel. 
Neem contact op met de klantenservice 
als de fout aanhoudt. 

E25 
 

M2 - overstroom  

E36 
 

M1 - Niet verbonden Motor niet aangesloten. 
 
Controleer de kabel / connector op 
motoren en reset. 

E37 
 

M1 - Niet verbonden  

E48 Overstroom motorgroep 1  Beschadiging? -> repareer indien nodig. 
Max. Belasting overschreden -> 
verwijder de belasting van de tafel 

E55 Motorgroep 1 - synchronisatie 
verloren 

Motorpositie te verschillend, reduceer 
de belasting op de tafel indien nodig. 
Tafel opnieuw initialiseren (opnieuw 
instellen).l 

E60 Beschadiging gedecteerd Optionele ISP- en sensorfunctie, 
oorzaak verwijderen. 

E61 Motor verwisseld De verbinding met de motor werd 
onderbroken of er werd een nieuwe 
motor aangesloten. Tafel opnieuw 
initialiseren (opnieuw instellen). 

E62 Overstroom Controle - totale overstroom, 
overbelasting. 

E63 Externe sensor of kabel niet 
aangesloten 

Externe strookbeschermingsstrip of -
extra module niet aangesloten, 
controleer indien nodig de connector. 



E64 authenticatie fout Tafel opnieuw initialiseren (opnieuw 
instellen). 

E65 Overstroom of kortsluiting Als zich tijdens het bewegen een storing 
voordoet: een beschadiging of te veel 
gewicht? 

E67 Overspanning Trek de stekker uit het stopcontact! En 
neem contact op met de klantenservice. 
Stroom- of 
stroomvoorzieningsschommelingen? 

E70 Wijziging van configuratie Trek de stekker uit het stopcontact en 
minimum 5 seconden wachten. 
Initialiseer opnieuw de tafel (Reset). 

E71 Sensor configuratie veranderd Een (optioneel) gemonteerde sensor is 
verwijderd of de verbinding is 
verbroken. 
Neem de afzonderlijke instructies voor 
de sensor in acht! 

E81 Interne fout Tafel opnieuw initialiseren (opnieuw 
instellen). 
Koppel het netsnoer los en zet het na 
een paar seconden weer aan. 
Als deze fout regelmatig optreedt, 
koppelt u het netsnoer los en neemt u 
contact op met de klantenservice. 

 

(Motor = aandrijving in de montagekolom of in het zijpaneel) 

 Opmerking: De PowerFail-detectie van de motorbesturing detecteert stroomstoringen en slaat 

alle relevante gegevens op voordat de spanning onder een kritisch niveau zakt. In een paar 

uitzonderlijke gevallen is deze opslag niet mogelijk en de volgende keer dat de controller wordt 

ingeschakeld, wordt E81 weergegeven en klikt de controller driemaal. Om deze fout te corrigeren, is 

een handmatige reset vereist (zie hoofdstuk 5 Initialisatie). 

 Opmerking: Als er een stroomstoring optreedt of het netsnoer wordt getrokken tijdens de 

hoogte-instelling, kan een handmatige reset nodig zijn. 

Als een probleem niet kan worden opgelost zoals beschreven, koppelt u de stekker los, wacht u 

enkele minuten en probeert u de tafel opnieuw te initialiseren. 

Als er nog steeds een fout optreedt, koppelt u de tafel los van de netspanning en neemt u contact op 

met de klantenservice. 

Deze foutenlijst verwijst naar de firmwareversie 1.9.14 en hoger. 

9 Klikcodes van de controller 

Zodra de motorregelaar van stroom wordt voorzien, gebruikt de controller de ingebouwde relais om 

de gebruiker hoorbaar op de hoogte te stellen van de systeemstatus en de reden voor de laatste 

uitschakeling. 

 



Aantal clicks Wanneer 
 

Status informatie 

2x Op elektriciteitsnetwerk Normale werking: het systeem werkt 
zonder problemen. 

1x  Noodbediening: het systeem bevindt 
zich in de noodmodus, de controllers 
kunnen niet worden gebruikt. 
Controleer de LED's indien aanwezig en 
/ of de foutcode op het display van de 
handset. 

3x – 6x  Laatste shutdown onvolledig / 
gedwongen reset: Controleer de LED's 
indien aanwezig en / of de foutcode op 
het display van de handset. 

 

10 Technische gegevens 

Systeem: 9037 FreeStand met SMART motorbesturing 

Algemeen 

Voedingsspanning 207-253 V / 50-60 Hz  

Nominale spanning 220-230 V / 50-60 Hz 

Stand-by-vermogen bij nominale spanning, primair (standaard) ≤0.3 W 

Omgevingstemperatuur tijdens werking 0-30°C 

Toelaatbare relatieve vochtigheid (voor gebruik) 5-85% (niet-condenserend) 

Opslag- en transporttemperatuur -40° C tot + 85° C 

Toegestane relatieve vochtigheid 5-90% (niet-condenserend) 

Beschermingsklasse I 

IP-klasse IP 20 

Maximum inschakelduur 10% (2 min. on / 18 min. off) 

Nominale hefsnelheid van de aandrijfkolommen (vermindert bij 
maximale belasting) 

38 mm/s 

 

Enkele aandrijving (montagekolom of zijpaneel, steunpoot) met SMART-e-2 

Maximum hefkracht 600 N (≈ 60 kg) 

Hoogte afhankelijk van de versie zie tekening 

Maximum stroomverbruik, Primair 216 W 

 

Tafelframe met 2 aandrijvingen (ingebouwde kolommen of zijpanelen) met SMART-e-2 

Maximum hefkracht 750 N (≈ 75 kg) 

Hoogte afhankelijk van de versie zie tekening 

Maximum stroomverbruik, Primair 216 W 

 

11 Studies en certificaten 

Het aandrijfsysteem is getest volgens de volgende normen: 



Elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn 2004/108 / EG) 

EN 61000-6-2: 2005 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

EN 61000-6-3: 2007 + A1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

EN 61000-3-3: 2009 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

Elektrische veiligheid (Laagspanningsrichtlijn 2006/95 / EG) 

EN 62233: 2008 Veiligheid van personen in elektromagnetische velden 

EN 60335-1: 2012 Veiligheid van elektrische apparatuur voor de 

Huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden 

Veiligheidsgerelateerde delen van controllers 

EN ISO 13849-1: 2008 Veiligheid van machines 

Veiligheidsgerelateerde delen van controllers 

Prestatieniveau "b" 

 

  



12 Adres 

Oelschläger Metalltechnik GmbH 

Hertzstrasse 1-3 

27318 Hoya - Duitsland 

Tel .: +49 (0) 4251 - 816 - 0 

Fax: +49 (0) 4251 - 816 - 81 

E-mail: info@oelschlaeger.de 

Internet: www.oelschlaeger.de 

Zetel van het bedrijf: Hoya 

Arrondissementsrechtbank Walsrode - HRB 31030 

Managing Director: Andreas Spreen 


