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Tafelbediening 

Geldig vanaf firmwareversie A1.2 

  



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 tafelbedieningen 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 de tafelbediening 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 tafelbedieningen met STAND.CONTROL C1. 

Oelschläger Metalltechnik GmbH 

 

2 Definitie van termen en afkortingen 

Afkorting   betekenis 

OMT   Oelschläger Metalltechnik GmbH 

Controle  Tafelbediening STAND.CONTROL C1 

reset positie  Laagste mechanische eindpositie van de tafel 

minimum stand  Laagste software eindpositie van de tafel 

Safety stop Stoppositie waarbij een veiligheidszone wordt gebruikt in de minimumpositie 
begint 

3 Beveiliging 

Deze handleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik. Als er echter een nieuwe kopie 
vereist is, zal deze beschikbaar zijn bij Oelschläger Metalltechnik GmbH voor de verwachte 
levensduur van het beschreven product. Gebruikershandleidingen van de momenteel beschikbare 
producten kunnen worden gedownload van de website van de fabrikant. 

3.1 Beoogd gebruik van het product 

De huidige tabelbediening - ook hieronder voor kort aangeduid als besturingselement - is ontworpen 
voor gebruik op bureaus in het professionele veld. Veranderingen aan de controller of gebruik in de 
privésector zijn niet toegestaan. Inbreuk maakt de garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant 
ongeldig. 

Het besturingssysteem moet worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en gecontroleerd door 
gekwalificeerd personeel. 

Specifieke omgevingscondities voor het gebruik van de controller zijn te vinden in hoofdstuk 14. 

 

 

 



3.2 Doelgroep 

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 STAND.CONTROL C1: 

- Basiskennis van mechanische en elektrische engineering (volgens training) 
- Lezen van de bedieningsinstructies 

3.3 Symbolen die worden gebruikt in veiligheidsinstructies 

Gevaar: Geeft een dreigend gevaar aan. Als u dit niet vermijdt, kan dit de dood of ernstig letsel tot 
gevolg hebben. 

Waarschuwing: Geeft een potentiële dreiging aan. Als u dit niet kunt vermijden, kan dit de dood of 
ernstig letsel tot gevolg hebben. 

Voorzichtig: Geeft een potentiële dreiging aan. Als u dit niet vermijdt, kan dit lichte of lichte 
verwondingen veroorzaken. 

Wenk: Geeft een mogelijk schadelijke situatie aan. Als het niet wordt vermeden, kan het artikel of 
iets in de buurt ervan worden beschadigd. 

 Waarschuwing voor een bron van gevaar. Het niet naleven van deze instructies kan 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid, levensgevaarlijke verwondingen en materiële schade tot 
gevolg hebben. 

 Waarschuwing voor elektrische spanning. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot 
persoonlijk letsel en schade aan eigendommen 

 Waarschuwing voor verwonding door kwetsuren. Het niet naleven van deze instructies kan 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid, levensgevaarlijke verwondingen en materiële schade tot 
gevolg hebben. 

 Waarschuwing voor schade door elektrostatische ontlading. 

 Geeft belangrijke informatie aan die moet worden opgevolgd voor de veilige bediening van het 
beschreven product. 

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

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

 



3.4 Veiligheidsinstructies 

Deze gebruiksaanwijzing bevat veiligheidsinstructies die u op mogelijke gevaren wijzen en zo een 
veilige bediening van de STAND.CONTROL C1-tafelbesturing mogelijk maken. Zorg ervoor dat u deze 
veiligheidsinstructies opvolgt. 

Dit gedeelte bevat algemene veiligheidsinformatie die niet verwijst naar een specifieke werkstap. De 
activiteit specifieke veiligheidsinstructies zijn te vinden in het relevante gedeelte van de 
bedieningsinstructies.  

3.4.1 Algemene veiligheidsinstructies  

 Opmerking: Het is essentieel om de bedieningsinstructies te lezen en in acht te nemen voordat 
u de tafelbesturing STAND.CONTROL C1 installeert / gebruikt. 

 Gevaar: Open nooit de motorbediening STAND.CONTROL C1 Er bestaat gevaar voor een 
elektrische schok. 

 Gevaar: de tafelbesturing STAND.CONTROL C1 is niet ontworpen voor continu gebruik. De 
hoogte van de tafelbladhoogte mag niet langer ingesteld worden dan op het typeplaatje aangegeven 
is. 

 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. 

 Waarschuwing: De motorregeling STAND.CONTROL C1 moet altijd worden gebruikt met de 
netspanning die op het typeplaatje is vermeld. Controleer vóór de inbedrijfstelling of de netspanning 
binnen het geldige bereik van de bedrijfsspanning op het typeplaatje ligt. 

 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 STAND.CONTROL C1-tafel met een beschadigd 
netsnoer is verboden! 



 Let op: Voordat u de aandrijving, 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 of elektronische componenten 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: Bij het veranderen van de tafelbladpositie bestaat er kans op beknelling! Zorg er 
daarom voor dat zich geen voorwerpen of personen in de gevarenzone bevinden en dat ze niet in de 
gevarenzone reiken. 

 Let op: Wijzigingen aan de componenten van het tafelframe, inclusief de motorbesturing en 
de bedieningselementen zijn verboden! 

 Gevaar: De STAND.CONTROL C1 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 8.4) is de optionele bewegingsbeveiliging niet 
actief. 

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

 Opmerking: let bij het uitpakken op de elektrostatische ontlading van de elektronische 
componenten. 

 Gevaar: Dompel de verbindingskabel, het netsnoer of delen van de controller of andere 
elektronische componenten nooit onder in vloeistoffen en houd de verbindingskabel uit de buurt van 
verwarmde oppervlakken. 

 

 



3.4.2 Veiligheidsinstructies voor resellers 

Resellers zijn bedrijven die STAND.CONTROL C1 aanschaffen bij Oelschläger Metalltechnik GmbH en 
distribueren als hun product. 

 Opmerking: om redenen van EU-conformiteit en productveiligheid, raden we aan om 
gebruikers van uw producten een gebruikershandleiding aan te bieden in de officiële taal van het 
land van bestemming. 

 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 gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt. Vertel uw eindgebruikers dat de 
gebruikershandleiding in de onmiddellijke nabijheid van het product moet worden bewaard. 

 Gevaar: onderwerpen je van uw product met een risico-analyse, zodat u kan reageren op 
potentiële restrisico's (bijvoorbeeld door structurele maatregelen of door informatie in de 
gebruiksaanwijzing en / of veiligheidsvoorschriften in uw product.) 

 Opmerking: Zorg ervoor dat er geen onbevoegden (bijv, kinderen, personen onder de invloed 
van drugs etc.) gebruik maken van uw product of STAND.CONTROL C1. 

3.5 Herstellingen 

 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. 

 Gevaar: Als de controller wordt geopend, bestaat het gevaar van een elektrische schok 
gedurende enige tijd na het loskoppelen van de voeding. 

Neem in geval van een technisch defect op de STAND.CONTROL C1 contact op met de klantenservice 
van Oelschläger Metalltechnik GmbH. Oplossingen voor eenvoudig te repareren bugs zijn te vinden in 
hoofdstuk 12. 

4 Garantie 

Oelschläger Metalltechnik GmbH biedt een garantie voor de tafelbesturing STAND.CONTROL C1 voor 
een periode van 24 maanden. De garantie dekt alle materiaal- en productiefouten en is geldig vanaf 
de datum van levering. De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat het besturingssysteem correct 
en professioneel is geïnstalleerd en gebruikt binnen de beschreven parameters, dat het onderhoud 
correct is uitgevoerd en dat reparaties uitsluitend door bevoegd servicepersoneel zijn uitgevoerd. 



De STAND.CONTROL C1 mag niet verkeerd worden gebruikt of gebruikt en er mogen geen wijzigingen 
in de controller worden aangebracht. Anders vervalt de garantie. Raadpleeg onze algemene 
voorwaarden voor meer informatie. 

Wettelijke garantie of garantieverplichtingen blijven onaangetast door deze bepalingen. 

5 Overzicht 

 

Figuur 1: Illustratie van de controller en zijn verbindingen. 

1 Ruimte voor naamplaatje 

2 Ruimte voor bedrijfslogo 

3 RJ45-stekker D1 voor handmatig schakelen, keten van processen of andere accessoires 

4 RJ45-contact D2 voor handmatig schakelen, keten van processen of andere accessoires 

5 Motoraansluiting M1 

6 Motoraansluiting M2 

7 Voedingsaansluiting 

6 Leveringsonderdelen en noodzakelijke en optionele accessoires 

 Opmerking: alleen de accessoires vermeld en goedgekeurd door OMT mogen worden gebruikt. 

 Let op: aansluiting van niet-goedgekeurde componenten / accessoires kan leiden tot schade 
of storingen. 

  



6.1 Leveringsonderdelen 

Inbegrepen is: 

- STAND.CONTROL C1 

Andere accessoires die nodig zijn voor gebruik, kunnen bij OMT worden verkregen. 

6.2 Benodigde accessoires 

Voor het beoogde gebruik zijn ten minste de volgende accessoires vereist. 

- IEC-kabel met C8-stekker (optioneel ook PVC / halogeenvrij) 

- Eenvoudige handmatige schakelaar met 2 knoppen: STAND.MOVE Mx.0 

- Tafelpoten met elektrische aandrijving 

- Motorkabel in het aantal aan te sluiten poten (lengte is afhankelijk van de positie van de tafel): 
STAND.CONNECT motorkabel (optioneel ook PVC / halogeenvrij) 

- Schroeven voor montage op het tafelblad (zie hoofdstuk 7.2.1) en 

- Als alternatief een montageplaat (indien nodig, zie hoofdstuk 7.2.3) 

- Twee bedieningselementen (niet mogelijk bij alle tafelframes, zie hoofdstuk 7.2.2) 

In principe gaat deze handleiding uit van een tafel met twee motoren met een aangesloten 
eenvoudige handmatige schakelaar van het model STAND.MOVE M1.0. Alle beschrijvingen zijn 
analoog aan andere correct aangesloten accessoires of elke andere handschakelaar die mogelijk is. 

Als een andere configuratie vereist is voor een beschrijving in de bedieningsinstructies, wordt dit 
expliciet aangegeven. 

Voor grote tafels met meer dan twee benen (bijv. Vergadertafels) heeft u nodig: 

- Verdere STAND.CONTROL C1 

- Verbindingskabel: STAND.CONNECT verbindingskabel 

6.3 Optionele accessoires 

Voor meer comfort hebben onze klanten extra accessoires beschikbaar. 

- Verschillende bedieningselementen (afhankelijk van het tafelframe) 

- Motorkabelverlenging (optioneel ook PVC / halogeenvrij) 

- Diverse comfort handschakelaars: z. STAND.MOVE M1.1, STAND.MOVE M1.2 

- Botsing sensor: STAND.GUARD G1 

- RJ45 meerdere plug om het aantal apparaataansluitingen uit te breiden: STAND.CONNECT Hub 

- Verbindingskabel: STAND.CONNECT verbindingskabel 

- PC-software (alleen voor onderhoudstechnici): CON.STAND 

- USB-verbindingskabel voor verbinding met het werkstation: STAND.CONNECT CC 



7 Installatie 

7.1 Uitpakken 

 Opmerking: let bij het uitpakken op de op de elektrostatische ontlading van de elektronische 
componenten. Let op: Oelschläger Metalltechnik GmbH aanvaardt geen garantie voor fouten en 
schade aan het apparaat als gevolg van elektrostatische ontladingen. 

Ga als volgt te werk om elektronische apparaten uit te pakken: 

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal. 
2. Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid. 
3. Voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de geldende nationale 

voorschriften van uw land. Herbruikbare verpakkingen hergebruiken voor hergebruik. 

7.2 Montage 

Monteer de tafelbediening STAND.CONTROL C1 aan de onderkant van uw tafel. De tafelbediening 
wordt meestal met schroeven onder het tafelblad gemonteerd. Uitzondering hierop is het tafelframe 
FREE.STAND 9051, waarin een montage van de besturing met bedieningselementen mogelijk is 
(vergelijk: 7.2.2). 

7.2.1 Montage met gereedschap 

Voor de montage hebt u het volgende materiaal en gereedschap nodig: 

- Potlood 

- Boormachine 

- 2 schroeven 

- Schroevendraaier in maat geschikt voor de schroeven 

 Opmerking: voor de installatie moet de controller spanningsloos zijn. 

 Opmerking: de schroeven zijn niet inbegrepen omdat ze moeten worden geselecteerd op basis 
van het materiaal en de dikte van het tafelblad. Boorgaten met een diameter van 6,3 mm zijn op de 
besturing aangebracht. Gebruik schroeven met een lens of cilinderkop. Het aanhaalmoment is 
afhankelijk van het materiaal van het tafelblad, maar mag de 2 Nm niet overschrijden. 

Volg voor de installatie de volgende stappen: 

1. Plaats de tafelbesturing in de gewenste positie. Zorg ervoor dat u de beenruimte van de 
gebruiker niet beperkt. 

2. Markeer de boorgaten met een potlood. 
3. Boor indien nodig de gemarkeerde locaties voor de schroeven met de boormachine. 
4. Bevestig de STAND.CONTROL C1 met de twee schroeven. 

  



7.2.2 Montage met bedieningshouder (FREE.STAND 9051) 

 

Figuur 2: Controller-houder voor tafelframe FREE.STAND 9051. 

Er zijn geen extra gereedschappen nodig om de controller met regelhouders te monteren. 
Afhankelijk van de te monteren regelaar zijn twee regelaarhouders vereist. Om de controller te 
monteren met behulp van bedieningshendels, doet u het volgende: 

1. Installeer de twee bedieningsbeugels in de sleutelgaten in de langsliggers, zoals hieronder 
wordt getoond. Draai ze 90 ° met de klok mee. 

1.  
 

Figuur 3: Montage van de bedieningselementen tussen de langsbalken van het tafelframe. 
 

2. Plaats nu de vergrendelingsnokken van de houder op de twee achterste gaten van de 
motorbesturing en schakel de houder in door middel van het uitoefenen van matige druk op 
beide componenten op de bediening (zie Afbeelding 4). 

 

Figuur 4: gemonteerde controller in de bedieningselementen. 

 



7.2.3 Montage met montageplaat 

 

Figuur 5: bedieningshouder 

Voor montage met deze bedieningshouder hebt u het volgende materiaal en gereedschap nodig: 

- potlood 

- Boormachine 

- 2 schroeven 

- Schroevendraaier in maat geschikt voor de schroeven 

 Opmerking: de schroeven zijn niet inbegrepen omdat ze moeten worden geselecteerd op basis 
van het materiaal en de dikte van het tafelblad. Op de bedieningshouder zijn gaten met een diameter 
van 4,5 mm voorzien. Gebruik schroeven met verzonken kop. Het aanhaalmoment is afhankelijk van 
het materiaal van het tafelblad, maar mag de 2 Nm niet overschrijden. 

Volg voor de installatie de volgende stappen: 

1. Plaats de bedieningshouder in de gewenste positie. Zorg ervoor dat u de beenruimte van de 
gebruiker niet beperkt. 

2. Markeer gaten met een potlood. 
3. Boor indien nodig de gemarkeerde locaties voor de schreven voor met de boormachine. 
4. Bevestig de bedieningshouder met de twee schroeven. 
5. Bevestig de controller door op de controllerhouder te drukken. 

  



8 Inbedrijfstelling 

 Opmerking: vóór ingebruikname moet de controller spanningsloos zijn. 

 

Figuur 6: Voorbeeldconfiguratie voor een tafel. 

8.1 Aandrijving aansluiten 

Als u een vooraf samengesteld tafelframe ontvangt waarin de kolommen en controller al zijn 
verbonden, gaat u verder met de instructies in hoofdstuk 8.2. 

Verbind de motorkabels met de steunpoten. Deze stap is alleen nodig met ingebouwde steunpoten 
zonder geïntegreerde motorkabel. In dit geval kunt u doorgaan naar de volgende stap. 

Sluit het vrije uiteinde van de motorkabel van de linker steunpoot aan op een van de 
motoraansluitingen (M1 of M2). Sluit het vrije uiteinde van de motorkabel van de rechter steunpoot 
aan op de vrije motoraansluiting (M1 of M2). Zorg ervoor dat de motorkabels in alle connectors op 
hun plaats klikken. Controleer indien nodig de juiste aansluiting door de kabel met weinig kracht te 
trekken. 

8.2 Handset en accessoires aansluiten 

Sluit de handset aan op een van de RJ45-aansluitingen (D1 of D2). Zorg ervoor dat de RJ45-stekker op 
zijn plaats klikt wanneer deze is aangesloten. Controleer zo nodig de juiste aansluiting door met 
weinig kracht aan de kabel te trekken. 

Andere accessoires - zoals. bijvoorbeeld de botsingssensor - kan worden aangesloten op de vrije 
RJ45-aansluiting. Als er meer accessoire-componenten op de controller moeten worden aangesloten 
dan er stopcontacten beschikbaar zijn, moet de STAND.CONNECT-hub eerst worden aangesloten op 
een van de vrije RJ45-bussen met behulp van de STAND.CONNECT-verbindingskabel. 

Verschillende of dezelfde handsets kunnen parallel worden aangesloten. 



 Let op: na de inbedrijfstelling mogen tijdens het gebruik de accessoires niet van de controller 
worden losgekoppeld. Dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag van de tafel en vormt een gevaar 
voor de gebruiker. 

 Opmerking: het wordt aanbevolen om de tafelbesturing los te koppelen van het lichtnet 
voordat u accessoires toevoegt of vervangt. 

8.3 Het netsnoer aansluiten 

 Gevaar: Controleer of de netspanning en -frequentie in uw land overeenkomen met de 
gegevens die op het typeplaatje staan vermeld. Zorg ervoor dat alle componenten op de juiste 
aansluitingen zijn aangesloten. 

 Opmerking: voor de eerste aansluiting op de voeding moet de tafel worden geïnitialiseerd. Dit 
wordt beschreven in hoofdstuk 8.4. 

 Let op: gebruik alleen de 2-pins voedingskabel die wordt geleverd door Oelschläger 
Metalltechnik GmbH. Het gebruik van andere netsnoeren kan de controller beschadigen. 

 

Figuur 7: Kabeltrekontlasting voor het netsnoer. 

Sluit het netsnoer aan op de controller en vervolgens op het stopcontact. Steek de voedingskabel in 
de kabeltrekontlasting zoals hierboven weergegeven. Dit voorkomt dat de stekker eruit wordt 
getrokken wanneer de stroomkabel wordt getrokken, waardoor de overgang van kabel naar stekker 
wordt beschermd. 

8.4 Initialisatie / reset 

 Let op: Tijdens de initialisering zijn de beveiligingsmechanismen gedeactiveerd. De tafel 
beweegt met een lagere snelheid. Botsingen worden niet gedetecteerd. 



 Let op: Tijdens de initialisering zijn de beveiligingsmechanismen gedeactiveerd. Er bestaat 
gevaar voor letsel. 

 Waarschuwing: In het geval van een door de besturing gevraagde initialisering wordt de 
resetpositie altijd direct benaderd. Elke bestaande geheugenhalte of veiligheidshalte wordt 
genegeerd. Verwijder alle obstakels onder de tafel van tevoren (bijv. Rolcontainers) en let op het 
verhoogde risico op letsel. 

 Opmerking: als u een initialisering per ongeluk te vroeg beëindigt, is de controller nog niet 
klaar voor gebruik. Herhaal alstublieft het proces. 

Na installatie bij bijvoorbeeld een storing aan de tafel of na het verbreken van de verbinding tussen 
de aandrijving en de controller, moet de controller opnieuw worden geïnitialiseerd. 

Als de controller een initialisatie verwacht, kan de tafel alleen naar beneden worden verplaatst. Om 
dit te doen, drukt u op de -toets. Druk op de knop totdat de tafel de laagste eindpositie bereikt 
(reset-positie). De tafel geeft dan weer met één klik. Voor handsetmodellen met display wordt 

 weergegeven tijdens de initialisering. Tijdens de gehele initialisering beweegt de tafel met 
lagere snelheid. 

Een initialisatie kan ook op elk moment door de gebruiker worden uitgevoerd. Om dit te doen, plaats 
de tafel zo ver mogelijk naar beneden. Als de tafel stopt op een positie (geheugenhalte, 
veiligheidshalte of minimale positie), laat u de knop los en drukt u nogmaals op de knop. Houd de 
knop gedurende minstens 6 seconden ingedrukt. De tafel beweegt nu met een lagere snelheid naar 
beneden. Houd de knop ingedrukt totdat de tafel de laagste eindpositie bereikt (reset-positie) en 
geeft dit weer met één klik. 

Na de initialisatie verplaatst de controller het tafelblad naar de hoogte van de minimumpositie. 
Verplaats vervolgens de tafel naar uw gewenste werkhoogte. Dit moet hoger zijn dan een bestaande 
geheugenhalte (zie hoofdstuk 9.2). 

9 Gebruik 

Let op: de bovenste eindpositie van het tafelblad is vooraf ingesteld in het besturingselement. 
Om deze reden kunnen alleen bedieningselementen worden gebruikt die geschikt zijn voor de 
betreffende tafelset! 

Voor gebruik is een eenvoudige handmatige schakelaar (bijv. STAND.MOVE Mx.0) de minimale 
vereiste. Alle beschreven instructies kunnen ook worden uitgevoerd met een comfort-handset (bijv. 
STAND.MOVE 1.2). 

9.1 Hoogteaanpassing 

 Opmerking: zorg ervoor dat er geen kinderen of andere personen onder de tafel zijn wanneer 
deze in hoogte worden aangepast. Er bestaat gevaar voor letsel. 



Druk op de -knop om het tafelblad te laten zakken. Houd de knop ingedrukt totdat het tafelblad 
de gewenste hoogte heeft bereikt. De tafel stopt automatisch zodra de onderste eindpositie is 
bereikt (geheugenhalte, veiligheidshalte of minimale positie). 

Druk op de -knop om het tafelblad omhoog te brengen. Houd de knop ingedrukt totdat het 
tafelblad de gewenste hoogte heeft bereikt. Wanneer de tafel de bovenste eindpositie of de vooraf 
ingestelde plankhalte bereikt, wordt de aandrijving gestopt. 

9.2 Instellen en verwijderen van ladeblok- en plankhalte 

 Waarschuwing: het plaatsen en verwijderen van ladeblok- en plankhaltes mag alleen worden 
uitgevoerd door geïnstrueerd personeel. Onjuiste instelling of verwijdering van de halteposities kan 
een letsel en het risico van het kapotmaken van de tafel tot gevolg hebben. 

 Opmerking: deze functie is afhankelijk van de configuratie en is niet voor elke controller 
beschikbaar! 

 Opmerking: de extra haltes kunnen de veiligheid van de systeemtafel vergroten door de 
mogelijke verplaatsing te beperken. 

Ladeblok en plankhaltes zijn veiligheidsstanden die bij normaal gebruik niet kunnen worden 
overschreden, zodat botsingen met bekende, permanent bestaande obstakels kunnen worden 
voorkomen. De ladeblokhalte beperkt de rijhoogte naar beneden (minimale hoogte) en kan worden 
gebruikt als onder de tafel beperkende factoren, zoals bijvoorbeeld een rolcontainer staat. De 
plankhalte begrenst de rijhoogte van de tafel naar boven. De plankhalte kan worden gebruikt als 
boven de tabel beperkende factoren, zoals een plank of een schuin dak, zijn. 

Het instellen van de ladeblokhalte is alleen mogelijk in de onderste helft van de tafelbeweging en 
alleen onder de plankhalte. 

Het instellen van de plankhalte is alleen mogelijk in de bovenste helft van de tafelbeweging en alleen 
boven de ladeblokhalte. 

De procedure voor het instellen van de geheugenhalte is identiek. Ga als volgt te werk: 

1. Gebruik de pijltjestoetsen (  en ) om de tafel naar de gewenste positie te 
verplaatsen. 

2. Druk tegelijkertijd op beide pijltoetsen (  en ). 
3. De besturing bevestigt met één klik klak. (Als dit signaal uit blijft, is de instelling mogelijk niet 

toegestaan.) 

Om de ladeblokhalte te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 

1. Houd de pijltjestoets  ingedrukt. 
2. De tafel stopt automatisch wanneer de containerstop is bereikt. 
3. Druk tegelijkertijd op beide pijltoetsen (  en ). 
4. Controle bevestigd door 1 klik klak. 

Om de plankhalte te verwijderen, gaat u op dezelfde manier te werk. 

1. Houd de pijltjestoets  ingedrukt. 



2. Stappen 2 tot 4 zijn identiek aan het opruimen van de ladeblokhalte. 

Pogingen om de ladeblok- of plankhalte te dicht bij het midden in te stellen, worden door de 
controller gesignaleerd met een klik met zes klikken. 

Met een comfort-handset heeft u de mogelijkheid om de ladeblok- en plankhaltes via het menu in te 
stellen en te verwijderen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de hoofdstukken 10.1.7 en 10.1.8. 

 Waarschuwing: In het geval van een door de besturing gevraagde initialisatiereeks wordt de 
resetpositie altijd direct benaderd. Elke bestaande ladeblokhalte of veiligheidsstop wordt genegeerd. 
Verwijder alle obstakels onder de tafel van tevoren (bijv. Rolcontainers) en let op het verhoogde 
risico op letsel 

9.3 Botsdetectie 

 Waarschuwing: botsingsdetectie is een systeembeveiligingsfunctie. Bij het verplaatsen van het 
tafelblad bestaat er kans op beknelling. 

 Opmerking: verwijder het obstakel na een botsing. 

Elke controller heeft een eenvoudige botsingsdetectie intern. Dit kan worden aangevuld met de 
meer gevoelige externe sensor STAND.GUARD G1 (zie hoofdstuk 10.2). 

De botsdetectie wordt geactiveerd wanneer het tafelblad tegen een hard obstakel aanrijdt. Dit werkt 
zowel op en neer. Vanwege de fysieke kenmerken van de tafel (tafelblad en tafelblad) reageert 
botsdetectie anders bij het naderen van obstakels op verschillende punten op het tafelblad. Zelfs bij 
verschillende belastingen en belastingsverdelingen op de tafel reageert botsdetectie gevoelig. 

Als de botsdetectie een botsing detecteert, stopt de controller de stroomaandrijving en beweegt 
deze ongeveer 25 mm in de tegenovergestelde richting. Hierbij moet een vervorming en een helling 
van de tafels worden voorkomen. 

Elimineer het obstakel voor de volgende beweging! 

Na de botsing en verwijdering van het obstakel is de controller onmiddellijk weer klaar voor gebruik. 

9.4 Veiligheidshalte / veiligheidszone 

De veiligheidshalte is een extra halte boven de minimumpositie. Op deze positie stopt de tafel 
automatisch wanneer op de knop wordt gedrukt. Om de tafelhoogte verder te verlagen, laat u eerst 
de knop los en drukt u er opnieuw op. 

Onder de veiligheidshalte beweegt de controller met gereduceerde snelheid totdat deze de 
minimum positie bereikt. De veiligheidshalte wordt permanent opgeslagen in de controller. 

 Opmerking: er kunnen geen posities worden opgeslagen onder de veiligheidshalte. De tafel 
beweegt alleen met gereduceerde snelheid omlaag. 

  



10 Configuratie-afhankelijke functies 

10.1 Comfort handset 

Oelschläger Metalltechnik GmbH biedt haar klanten verschillende varianten van handmatige 
schakelaars met display. Hierdoor kunnen het uiterlijk, de indicatoren of de knoppen worden 
toegewezen aan de weergegeven afbeelding 

Verschillend model. Elk van onze handsetmodellen is verkrijgbaar met en zonder bedrukt logo. 

De beschreven functies kunnen worden geïmplementeerd met al deze comfort-handschakelaars en 
op basis van van het model STAND.MOVE M1.1. Een gedetailleerde beschrijving van de functies van 
de handset. 

Raadpleeg de bijbehorende handleiding van de respectieve handmatige schakelaar. 

Neem voor meer vragen contact op met de klantenservice. 

 

Figuur 8: Handschakelaar STAND.MOVE M1.1. 

Dit toestel is bovendien uitgerust met een display voor het weergeven van de actuele tafelhoogte in 
centimeters (CM) of inches (inches). Het display toont gegevens over de status van de tafel en 
foutmeldingen. Als de handset gedurende langere tijd niet wordt ingedrukt, gaat het display uit, op 
voorwaarde dat geen fout wordt weergegeven. Als u op de toetsen drukt, schakelt het display 
opnieuw in. 

Met behulp van de pijltjestoetsen (  en ) kan de tafel op dezelfde manier worden verplaatst 
als de eenvoudige handmatige schakelaar (zie hoofdstuk 9.1). 

10.1.1 Posities opslaan 

De CONTROL STAND.CONTROL C1 biedt de gebruiker de mogelijkheid om tot vier hoogte-instellingen 
op te slaan. Deze functie kan alleen worden gebruikt met een comfortabele handset. De posities 
worden opgeslagen in de controller en worden bewaard wanneer de handmatige schakelaar wordt 
vervangen. 

Om een positie op te slaan, gaat u als volgt te werk: 

1. Gebruik de pijltjestoetsen (  en ) om de tafel naar de gewenste hoogte te 
verplaatsen. 

2. Druk op de knop "Logo" onder het display. 
3. Het verschijnt op het display. 
4. Druk op de positieknop (knoppen 1 - 4) waarop u de positie wilt opslaan. 
5. Het display toont de geselecteerde positie (bijv. ). 



De huidige hoogte is nu beschikbaar onder deze locatieknop. Na ongeveer 2 seconden schakelt de 
indicatie om en hiermee wordt de huidige hoogte opnieuw automatisch opnieuw weergegeven en 
weergegeven. Op deze manier kan elke itemknop een hoogte toegewezen krijgen. 

De opgeslagen posities kunnen niet worden verwijderd. 

Een opgeslagen positie kan worden overschreven. 

 Opmerking: er kunnen geen posities worden opgeslagen onder een bestaande ladeblokhalte. 

10.1.2 Posities ophalen 

Druk op de knop van de gewenste positie. Houd de knop ingedrukt totdat de tafel de gewenste 
hoogte heeft bereikt en de beweging eindigt. 

De knop moet tot aan het einde van de beweging worden ingedrukt. Als de knop voortijdig wordt 
losgelaten, stopt de tafel. 

 Opmerking: Opgeslagen functies onder een nieuw gemaakte ladeblokhalte en boven een 
nieuw gemaakte plankhalte worden genegeerd. In dit geval beweegt de tafel alleen naar de ladeblok- 
of plankhalte. 

10.1.3 Menu Oproepen 

De comfort-handset biedt verschillende instellingen die door de operator zelf kunnen worden 
gemaakt (  en zijn niet altijd beschikbaar, afhankelijk van de configuratie). 

Houd de knop "Logo" minstens 6 seconden ingedrukt totdat het display verandert in . U bevindt 
zich nu in het handmatige menu en kunt door het menu navigeren met behulp van de pijltjestoetsen 
(  en ). 

Menu structuur: 

  Verander eenheid van hoogte weergave (inch - cm)    Hoofdstuk 10.1.4 

 Stel de hoogte in       Hoofdstuk 10.1.5 

 Resetten naar fabrieksinstellingen     Hoofdstuk 10.1.6 

 Instellen ladeblok- en plankhalte (afhankelijk van configuratie)  Hoofdstuk 10.1.7 

 Verwijderen ladeblok- en plankhalte (afhankelijk van configuratie) Hoofdstuk 10.1.8 

Zonder selectie en verdere acties keert het display automatisch terug naar de hoogtedisplay na 
ongeveer 6 sec. 

10.1.4 De eenheid van de hoogte-display wijzigen (inch - cm) 

De hoogte-indicator kan de hoogte van het tafelblad in centimeters (CM) of inches (inches) 
weergeven. Het toestel kan via het menu worden gewijzigd. De hoogte wordt weergegeven in hele 
centimeters of in tienden van een inch met één cijfer na de komma. 

Om de eenheden te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 

1. Volg de instructies in hoofdstuk 10.1.3 om het handmatige menu te openen. 



2. Gebruik indien nodig de pijltjestoetsen (  en ) om naar menu-item 1 te gaan. 
moet op het display verschijnen. 

3. Bevestig de selectie door nogmaals op de knop "Logo" te drukken. 
4. Kies nu: 

a. Druk op  voor inches.  verschijnt op het display. 
b. Druk op  voor cm.  verschijnt op het display. 

5. Bevestig de selectie door nogmaals op de knop "Logo" te drukken. 
6. Het handtoestel schakelt automatisch terug naar de hoogtedisplay. 

De instelling wordt permanent opgeslagen in de controller en blijft behouden, zelfs wanneer de 
handmatige schakelaar wordt vervangen. 

Zonder selectie en verdere acties keert het display automatisch terug naar de hoogtedisplay na 
ongeveer 6 sec. 

10.1.5 Hoogte instelling 

De comfort-handset geeft mogelijk niet de werkelijke hoogte van het tafelblad van uw bureau weer. 
Dit kan bijvoorbeeld op de hoogtecompensatie gebeuren door middel van platen onder de 
tafelvoeten of door het gebruik van tafelbladen met verschillende diktes. 

Hiertoe kan de hoogte vervolgens in het menu van de comfort-handschakelaar worden ingesteld. 

1. Meet de huidige, correcte tafelhoogte. Schrijf het verschil op naar de momenteel 
weergegeven tafelhoogte. 

2. Volg de instructies in hoofdstuk 10.1.3 om het handmatige menu te openen. 
3. Gebruik indien nodig de pijltjestoetsen (  en ) om naar menu-item 2 te gaan. 

moet op het display verschijnen. 
4. Bevestig de selectie door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. De hoogte van de 

minimumpositie verschijnt op het display. De verlichting van de rand knippert. 
5. Gebruik de pijltjestoetsen (  en ) om de weergegeven hoogte hoger of lager in te 

stellen met het vermelde verschil. 
6. Bevestig de invoer door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. 
7. U bent weer terug in het hoofdmenu en kunt verdere instellingen maken. 

De instelling wordt permanent opgeslagen in de controller en blijft behouden, zelfs wanneer de 
handmatige schakelaar wordt vervangen. 

10.1.6 Resetten naar fabrieksinstellingen 

 Opmerking: Alle persoonlijke instellingen worden verwijderd. De geheugenposities worden 
ook verwijderd bij het resetten naar de fabrieksinstellingen. 

Wilt u de controller terugzetten naar de fabrieksinstellingen omdat, u hierom door OMT Customer 
Service wordt gevraagd, volgt u deze stappen. 

1. Volg de instructies in hoofdstuk 10.1.3 om het handmatige menu te openen. 
2. Gebruik indien nodig de pijltjestoetsen (  en ) om naar menu-item 3 te gaan. 

moet op het display verschijnen. 
3. Bevestig de selectie door nogmaals op de knop "Logo" te drukken. 
4. Het display toont . 
5. Bevestig uw invoer door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. 



6. Het menu wordt automatisch afgesloten en op het display verschijnt . Deze code vraagt 
om initialisatie. Volg deze instructies zoals beschreven in hoofdstuk 8.4. 

10.1.7 Instellen ladeblok- en plankhalte (afhankelijk van configuratie) 

 Waarschuwing: het plaatsen van ladeblok- en plaathaltes mag alleen worden uitgevoerd door 
opgeleid personeel. Onjuiste instelling van de stopposities brengt een risico op letsel met zich mee 
en het risico van kapotmaken van de tafel. 

 Waarschuwing: In het geval van een door de besturing gevraagde initialisering wordt de 
resetpositie altijd direct benaderd. Elke bestaande ladeblokhalte of veiligheidshalte wordt 
genegeerd. Verwijder alle obstakels onder de tafel van tevoren (bijv. Rolcontainers) en let op het 
verhoogde risico op letsel. 

 Opmerking: dit menu-item is niet beschikbaar voor alle besturingsconfiguraties. Als het menu-
item ontbreekt, mag de gebruiker geen ladeblok- of plaathalte instellen. 

 Opmerking: de extra haltes kunnen de veiligheid van de systeemtafel vergroten door de 
mogelijke verplaatsing te beperken. 

Ladeblok- en plaathaltes zijn veiligheidsstanden die bij normaal gebruik niet kunnen worden 
overschreden, zodat botsingen met bekende, permanent bestaande obstakels kunnen worden 
voorkomen. De ladeblokhalte beperkt de rijhoogte naar beneden (minimale hoogte) en kan worden 
gebruikt als onder de tabel beperkende factoren, zoals bijvoorbeeld een rolcontainer. De plankhalte 
begrenst de rijhoogte van de tafel naar boven. De plankhalte kan worden gebruikt als boven de tabel 
beperkende factoren, zoals een plank of een schuin dak, zijn. 

Om een ladeblok- en plaathalte in te stellen, doet u het volgende: 

1. Gebruik de pijltjestoetsen (  en ) om naar de gewenste positie te gaan. 
2. Volg de instructies in het handmatige menu. 
3. Gebruik indien nodig de pijltoetsen (  en ) om naar menu-item 4 te gaan. moet op 

het display verschijnen. 
4. Bevestig de selectie door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. 
5. Kies nu: 

a. Druk op om de plaathalte in te stellen (bovenste stop). 
b. Druk op  om de ladeblokhalte in te stellen (onderste stop). 

6. Bevestig de invoer door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. U kunt ook ongeveer 6 
seconden wachten. 

7. U bent weer terug in het hoofdmenu en kunt verdere instellingen maken. 

De instelling wordt permanent opgeslagen in de controller en blijft behouden, zelfs wanneer de 
handmatige schakelaar wordt vervangen. 

Zonder selectie en verdere acties keert het display na ca. 6 sec. Automatisch terug naar het 
hoofdmenu. 



 Opmerking: als u beide toetsen één voor één indrukt terwijl u de halte selecteert, wordt de 
positie zowel als ladeblok- en plaathalte overgenomen. 

10.1.8 Verwijderen ladeblok- en plankhalte (afhankelijk van configuratie) 

 Waarschuwing: het verwijderen van ladeblok- en plaathaltes mag alleen worden uitgevoerd 
door getraind personeel. Het verwijderen van de stopposities kan letsel en het risico van het 
kapotmaken van de tafel tot gevolg hebben. 

 Opmerking: dit menu-item is niet beschikbaar voor alle besturingsconfiguraties. Als het menu-
item ontbreekt, is het de gebruiker niet toegestaan een ladeblok- en plaathalte te verwijderen. 

 Opmerking: de extra haltes kunnen de veiligheid van de systeemtafel vergroten door de 
mogelijke verplaatsing te beperken. 

Om een ladeblok- en plaathalte te verwijderen, doet u het volgende: 

1. Volg de instructies in het handmatige menu. 
2. Gebruik indien nodig de pijltjestoetsen (  en )om naar menu-item 5 te gaan. moet 

op het display verschijnen. 
3. Bevestig de selectie door nogmaals op de knop "Logo" te drukken. 
4. Kies nu: 

a. Druk op  om de plankstop (bovenste stop) te wissen. 
b. Druk op  om de containerstop te wissen (onderste stop). 

5. Bevestig uw invoer door opnieuw op de knop "Logo" te drukken. U kunt ook ongeveer 6 
seconden wachten. 

6. U bent weer terug in het hoofdmenu en kunt verdere instellingen maken. 

De instelling wordt permanent opgeslagen in de controller en blijft behouden, zelfs wanneer de 
handmatige schakelaar wordt vervangen. 

Zonder selectie en verdere acties keert het display na ca. 6 sec. Automatisch terug naar het 
hoofdmenu. 

 Opmerking: als u beide toetsen één voor één indrukt terwijl u de halte selecteert, wordt de 
positie zowel als ladeblok- en plaathalte overgenomen. 

10.1.9 Automatisch besturing 

 Waarschuwing: de automatische besturing is altijd gedeactiveerd bij aflevering. Door het 
activeren van het automatisch besturing verdwijnt de geldigheid van de evaluatie van de regeling 
volgens de EN ISO 13849-1 PL b Categorie B. 

Als u dit als standaard wilt, moet u een nieuwe beoordeling uit voeren aan de eisen van EN 60335-1. 
Deze besturing kan echter niet voldoen aan de vereisten van EN 60335-1. 

Oelschläger Metalltechnik GmbH is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade die kan voortvloeien 
uit het gebruik van de automatische besturing. 



 Waarschuwing: Automatisch besturing van de tafel verhoogt het risico op letsel. Besteed 
speciale aandacht aan de tafel en de omgeving wanneer het tafelblad beweegt. 

Als de automatische beweging in de besturing is geactiveerd, kunnen posities worden opgeroepen 
zoals beschreven in hoofdstuk 10.1.2 door kort op de overeenkomstige positietoets te drukken. De 
toets hoeft niet altijd ingedrukt te worden gehouden. Alle andere functies zijn identiek. 

De automatische beweging wordt afgebroken door op een andere toets te drukken. 

10.2 Botsdetectie STAND.GUARD G1 

De sensor STAND.GUARD G1 kan aan het bedieningselement worden toegevoegd als een meer 
gevoelige beveiliging. Een gedetailleerde beschrijving van zijn functies is te vinden in de bijbehorende 
bedieningsinstructies. 

Als u hebt besloten om de STAND.GUARD G1-sensor te gebruiken als botsingsdetectie, kunt u deze 
op elk gewenst moment aan het besturingssysteem toevoegen via een vrije RJ45-verbinding zoals 
beschreven in hoofdstuk 8.2. 

Het besturingssysteem moet worden losgekoppeld van de voeding wanneer de sensor is 
aangesloten. De sensor wordt gekalibreerd telkens wanneer deze opnieuw wordt geactiveerd. Dit is 
bijvoorbeeld als de sensor opnieuw is aangesloten op een actieve controller of een geconfigureerd 
systeem, inclusief een sensor die op het elektriciteitsnet is aangesloten. Voor kalibratie mag de 
sensor niet worden verplaatst gedurende ten minste 10 seconden nadat de voeding is vastgesteld. 
Anders geeft de kalibratie foutieve waarden en moet deze worden herhaald. 

Als de sensor is losgekoppeld van de controller, kan de controller normaal worden gebruikt. De 
gebruiker krijgt de afwezigheid van de reeds bestaande sensor te zien door de code  op het 
display weer te geven. Bij de eerste poging om te bewegen na het loskoppelen van de eerder 
bestaande sensor hoor je een drievoudig klikgeluid van de controller als een hoorbare aanwijzing. 
Daarna begint de besturing zoals gebruikelijk en verdwijnt de weergegeven code. 

Als een sensor vervolgens weer wordt aangesloten op het besturingssysteem en een bewegingstest 
wordt geprobeerd, klinkt er ook een drievoudige klik-klak van de controller. Dit dient als een indicatie 
voor de gebruiker dat een sensor opnieuw op de controller is gedetecteerd en geactiveerd. 
Vervolgens begint de controller zoals gewoonlijk met de geplaatste sensor. 

10.3 Trapsgewijze aansluiting 

 Let op: de bovenste eindpositie van het tafelblad is vooraf ingesteld in de controller. Om deze 
reden kunnen alleen bedieningselementen worden gebruikt die geschikt zijn voor de betreffende 
tafelset! 

 Let op: gebruik alleen controllers met identieke parametersets voor trapsgewijze aansluiting, 
omdat anders onvoorspelbaar gedrag van de tafel kan optreden. Het juiste aantal tafelpoten moet in 
de parameterset worden opgeslagen. 

Er kunnen maximaal 2 controllers op één besturing worden aangesloten. Om dit aantal voor 
meerpootstafels te verhogen, kunnen de bedieningselementen in cascade worden uitgevoerd. Er 



kunnen maximaal twee bedieningselementen aan elkaar worden gekoppeld, zodat de 
STAND.CONTROL C1 tafels met maximaal vier tafelpoten kan besturen. 

Om de controllers trapsgewijze aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 

1. Sluit de controllers aan met een STAND.CONNECT-verbindingskabel. 
2. Sluit extra accessoires aan volgens hoofdstuk 8.2 op de vrije RJ45-slots van de controllers. 
3. Sluit de regelaars aan op het lichtnet (zie hoofdstuk 8.3). 
4. Zorg ervoor dat alle controllers gevoed zijn. 
5. Voer een initialisatie uit volgens de instructies in hoofdstuk 8.4. 
6. Als niet alle tafelpoten tijdens de initialisering bewegen, controleer dan opnieuw of alle 

bedieningselementen met elkaar verbonden zijn via de STAND.CONNECT-verbindingskabel 
en of alle regelaars op het stroomnet zijn aangesloten. Controleer ook of de 
bedieningselementen zichzelf hebben gedetecteerd. Houd de  knop minstens 6 
seconden ingedrukt. Voer vervolgens opnieuw stap 5 uit. 

11 Demontage / onderhoud 

11.1 Demontage 

1. Ontlast de tafel van elk gewicht. 
2. Koppel de controller los van het lichtnet. 
3. Ontkoppel alle verbindingen tussen de controller en de accessoires. 
4. Demonteer de controller van de tafel. 

11.2 Onderhoud 

 Waarschuwing: Open de controller niet! Met het openen van de controle vervalt elke garantie 
van OMT. 

 Gevaar: Als de besturing wordt geopend, bestaat het risico van een elektrische schok. Dit 
gevaar blijft zelfs enkele minuten na het loskoppelen van het elektriciteitsnet bestaan. 

 Gevaar: Als er defecte kabels worden gedetecteerd, ontkoppel dan de controller onmiddellijk 
van het lichtnet. Trek de stekker uit het stopcontact. 

Controleer de aansluitingen op de controller regelmatig op stevig vastzitten. Controleer alle kabels 
regelmatig op defecten. Als defecte kabels, stekkers of losse verbindingen worden gevonden, 
vervang dan de kabels. Als dit niet mogelijk is of gen oplossing biedt, neem dan contact op met OMT 
Customer Support. 

11.3 Reiniging en onderhoud 

Waarschuwing: agressieve schoonmaakmiddelen kunnen het product beschadigen of van kleur 
veranderen. Daarom mogen alleen middelen met een pH van 6-8 worden gebruikt. 

De tafelbediening STAND.CONTROL C1 kan van buitenaf worden afgeveegd met een zachte doek. 
Grof vuil kan worden verwijderd met een vochtige, zachte doek. Zorg ervoor dat er geen vocht in de 
behuizing binnendringt. 



12 Problemen oplossen 

 Waarschuwing: voordat u problemen oplost, moet de controller worden losgekoppeld van het 
elektriciteitsnet. 

Als een fout niet kan worden verholpen zoals beschreven, koppel het product los van de voeding, 
wacht minimaal 3 minuten en initialiseer het product zoals beschreven in hoofdstuk 8.4. 

Bij een aanhoudend probleem, koppel je het product los en contacteer de klantendienst. 

7 Problemen oplossen 

Foutbeschrijving 
 

Problemen oplossen 

 
 
 
 
 
 

De tafel beweegt niet 

Controleer of de controller stroom heeft. 
Controleer de verbinding tussen de aandrijving en de 
controller (s). Herstel de verbindingen. 
Controleer de belasting op de tafel. Verminder het 
gewicht op de tafel. 
Inschakelduur overschreden. Wacht tot de tafel weer 
klaar is voor gebruik (ongeveer 3 minuten). 
Aandrijving defect: neem contact op met de 
klantenservice. 
Defecte controller: neem contact op met de 
klantenservice. 
Handset defect: handset verwisselen of neem contact 
op met de klantenservice. 
Voer een initialisering uit 
Geen master in het systeem: houd de toets ten minste 
10 seconden ingedrukt om het systeem opnieuw te 
configureren. 

 
De tafel beweegt even, maar dan niet 
meer 

Tabel staat scheef: voer initialisatie uit. 
Tabelpoot was losgekoppeld: Controleer alle 
verbindingen en voer een initialisering uit. 
Inschakelduur is overschreden: wacht tot de tafel 
weer klaar is voor gebruik. 

De tafel stopt abrupt De inschakeltijd is overschreden: wacht tot de tafel 
weer klaar is voor gebruik. 

Tafel stopt abrupt en keert terug De bewegingsbeveiliging is geactiveerd: verwijder het 
obstakel en probeer het opnieuw. 

Tafel beweegt langzaam en alleen naar 
beneden 

De tafel bevindt zich in een initialisering: voer deze 
door tot het einde. 

Tafel beweegt slechts aan één kant kort 
en stopt dan 

Controleer de verbindingen tussen de aandrijving en 
de controller. Herstel de verbindingen. 
Aandrijving defect: neem contact op met de 
klantenservice. 

 
 
De tafel beweegt langzaam 

Tafel is onder veiligheidshalte (langzaam naar 
beneden rijden, normale snelheid verhogen): ga naar 
boven dit gebied. 
Controleer de belasting op de tafel. Verminder het 
gewicht op de tafel. 



13 Akoestische en visuele codes 

13.1 Akoestische codes 

De controller kan, eenmaal ingeschakeld, de gebruiker op de hoogte stellen van de huidige status van 
het systeem met behulp van een ingebouwde relais. 

Aantal klikken 
 

Wanneer 
 

Statusinformatie 
 

1 Met elektriciteit (configuratie 
afhankelijk) 

Normale werking: het systeem werkt 
zonder problemen. 
Foutmodus: de controller heeft geen 
firmware: slechts 1 klik klinkt. 

1 Toets ingedrukt Reset: initialisering is vereist 
1 Lage blokkade gedetecteerd Reset: de tafel heeft de resetpositie 

bereikt tijdens de initialisering. De toets 
 kan worden losgelaten. 

1 Lage blokkade gedetecteerd Reset: initialisering is voltooid;  
toets is nog steeds ingedrukt. Laat de 
toets los. 

2 Instellen ladeblok- en plankhalte Bevestiging: het item is succesvol 
opgeslagen. 

3 Eerste beweging naar de sensor Let op: een eerder gedetecteerde 
sensor is verwijderd. Het kan normaal 
gebruikt worden 

3 Eerste rit naar sensor opnieuw 
aangesloten 

Opmerking: een sensor werd opnieuw 
aangesloten nadat een eerder 
gedetecteerde sensor was verwijderd. 
Hij kan normaal blijven bewegen. 

4 Instellen ladeblok- en plankhalte Bevestiging: de positie is succesvol 
verwijderd. 

6 Instellen ladeblok- en plankhalte te 
dicht bij het midden 

Waarschuwing: Er wordt een poging 
gedaan om een ladeblok- of plankhalte 
te dicht bij het midden te plaatsen. 

7 Motorkabel losgekoppeld of 
ontbreekt 

Waarschuwing: motorkabel ontbreekt 
wanneer deze op netstroom is 
aangesloten of tijdens bedrijf is 
losgekoppeld. Sluit de ontbrekende 
motorkabel aan op de controller. 

7 Tabel beweegt verkeerd Waarschuwing: het intern kantelen van 
de tafel is te groot geworden. Voer een 
initialisering uit. 

  



13.2 Visuele codes 

Visuele codes kunnen alleen worden gebruikt bij het gebruik van handsetmodellen met display. 

Fout 
 

Oorzaak 
 

Verhelpen 
 

 
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. Indien 
nodig, initialisering uitvoeren.  

M2 - defect 

 
Kabelmotor 1 uitgetrokken. 

Controleer de kabel of 
stekkerverbinding met de motoren en 
voer een initialisering uit. 

 
Kabelmotor 2 uitgetrokken. 

 

Geen pulsen meetbaar 

Trek de stekker uit het stopcontact! 
Repareer de externe kortsluiting, 
controleer de kabels naar de motoren 
op mogelijke schade of plaats de juiste 
motor in de betreffende aansluiting. Zet 
de controller weer in gebruik. Indien 
nodig initialisering uitvoeren. 

 
M1 - overstroom Maximum belasting overschreden. 

Verwijder de belasting van de tafel. 
Indien nodig initialisering uitvoeren. 

 
M2 - overstroom  

 

Motoren hebben synchronisatie 
verloren. 

Motorposities te verschillend. Verdeel 
de belasting gelijkmatiger over de tafel. 
Indien nodig, verminder de belasting 
van de tafel. Initialisering uitvoeren 

 
Controllers hebben de 
synchronisatie verloren 
(trapsgewijze aansluiting). 

Controleer of de STAND.CONNECT-
verbindingskabel tussen de controllers 
correct is geplaatst en of er een 
voedingskabel in beide controllers zit. 
Initialisering uitvoeren. 

 

Sensormodule fout 1  

Verdere bewegingen worden 
uitgevoerd zonder bescherming tegen 
botsingen. Rijden is mogelijk. 
Controleer de sensormodule. 

 

Operatorconflict op twee 
verschillende besturingsapparaten. 

Werking stopzetten op alle beschikbare 
besturingsapparaten (bijv. Handmatige 
schakelaars). 

  



Fout 
 

Oorzaak 
 

Verhelpen 
 

 

De knop  zit vast op de 
handset. 

Vervang de handmatige schakelaar. 

 

De knop  zit vast op de 
handset. 

 
Te lage spanning. Trek de stekker uit het stopcontact! 

Neem contact op met de 
klantenservice.  Te hoge spanning. 

 

Parameters komen niet overeen 
(trapsgewijze aansluiting). 

De parameters in de trapsgewijze 
aangesloten controllers komen niet 
overeen of het verkeerde aantal 
tafelpoten is verbonden met de 
controllers. Neem contact op met de 
klantenservice en laat de 
tafelparameterset controleren. 

 Initialisering noodzakelijk of 
initialisering wordt uitgevoerd. Een initialisering uitvoeren 

 

Systeembeveiliging / 
systeemonderbreking. De 
inschakeltijd van het systeem is 
overschreden. 

Wacht tot de controller afkoelt en de 
indicator  uitgaat. Vervolgens wordt 
de bewegingstijd van 17 s vrijgegeven. 
Pas na 18 minuten rijdt de tafel volledig 
2 minuten terug. 
WAARSCHUWING! De berekening van 
de inschakelduur vindt ook plaats als er 
geen netspanning is. 

 Botsing gedetecteerd Obstakel verwijderen 

 
Tafel beweegt; hoogte-indicator 

 

 

14 Technische gegevens 

De technische gegevens van de STAND.CONTROL C1 zijn te vinden in het bijbehorende gegevensblad. 
Deze kan worden gedownload van de OMT-website. 

15 testen en certificaten 

Het aandrijfsysteem is getest volgens de volgende normen: 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn 2014/30 / EU): 

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

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

EN 61000-3-2: 2014   Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 



EN 61000-3-3: 2013   Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

 

Elektrische veiligheid (Laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU): 

EN 62233: 2008   Veiligheid van personen in elektromagnetische velden 

EN 60335-1: 2012 + A11  Veiligheid van elektrische apparatuur voor huishoudelijk gebruik en 
soortgelijke doeleinden 

 

Veiligheidsgerelateerde onderdelen van controllers: 

EN ISO 13849-1: 2015  Veiligheid van machines 

 Veiligheidsgerelateerde delen van controllers 

 Prestatieniveau "b" 

 

 

 

16 Verwijdering 

De STAND.CONTROL C1 is een elektrisch en elektronisch apparaat dat gescheiden van huishoudelijk 
afval moet worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke WEEE-richtlijn 2012/19 / 
EU. De producten zijn gemarkeerd met het volgende symbool. 

 
Figuur 9: Etikettering van producten volgens WEEE-richtlijn 2012/19 / EU 



Voer het product en alle andere materialen en onderdelen op een milieuvriendelijke manier af 
volgens de geldende nationale voorschriften van uw land. Zorg ervoor dat de verwijdering duurzaam 
is voor mens en natuur. 

Controleer voor recycling of deze recyclebaar is. Voer indien mogelijk alle componenten van de 
recycling in. 

17 Verdere informatie 

17.1 Auteursrecht 

© september 2018 door Oelschläger Metalltechnik GmbH. 

Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Niets 
uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of gereproduceerd zonder de schriftelijke 
toestemming van Oelschläger Metalltechnik GmbH. Oelschläger Metalltechnik GmbH behoudt zich 
het recht voor om de specificaties en andere informatie in deze bedieningshandleiding zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

17.2 Licenties 

Na de aankoop en volledige betaling van het product, kunnen de teksten en afbeeldingen in de 
hoofdstukken 9 en 10 gebruikt worden door de klant voor de aanmaak van de documentatie van de  
hoogte verstelbare tafel met de STAND.CONTROL C1 techniek en kan 10 jaar na de levering gebruikt 
worden.Deze licentie bevat geen logo-, ontwerp- en pagina-opmaakelementen van Oelschläger 
Metalltechnik GmbH. De klant kan de nodige wijzigingen aan de Teksten en afbeeldingen maken 
aanpassen naargelang het doel van de documentatie van de consument.De teksten en afbeeldingen 
mogen niet worden verkocht - gewijzigd of ongewijzigd - of digitaal worden gepubliceerd of in 
licentie worden gegeven.Een overdracht van deze licentie aan derden zonder toestemming van 
Oelschläger metaal GmbH is uitgesloten. De volledige eigendom en het auteursrecht op de teksten 
en afbeeldingen blijven bij Oelschläger Metalltechnik GmbH. Teksten en afbeeldingen worden 
aangeboden in hun huidige staat, zonder enige garantie of belofte van welke aard dan ook. 

Neem contact op met onze klantenservice om de tekst en afbeeldingen in een bewerkbare indeling 
te ontvangen. 

17.3 Handelsmerken 

Documentaties kunnen oa. inclusief de vertegenwoordiging van geregistreerde handelsmerken van 
goederen of diensten, evenals informatie over copyright of andere beschermde knowhow van 
Oelschläger Metalltechnik GmbH of derden. In alle gevallen blijven alle rechten exclusief bij de 
respectieve houder van het auteursrecht. 

17.4 Adres 

Oelschläger Metalltechnik GmbH, Hertzstr. 1-3, 27318 Hoya – Duitsland 

Telefoon: +49 (0) 4251 - 816 - 0  

E-mail: info@oelschlaeger.de 

Internet: www.oelschlaeger.de  

Maatschappelijke zetel: Hoya, Amtsgericht Walsrode - HRB 31030  

Directeur: Andreas Spreen 


