
  

Let op: 
- Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box); 
- Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendig gas; 
- Is er een probleem met het product? Neem dan contact met het verkooppunt.  

   

 

 

 

Handleiding bedieningspaneel WP-H01 

Bediening van het bureau 
- Druk op «↑» om het bureau naar boven te laten bewegen; 
- Druk op «↓» om het bureau naar beneden te laten bewegen. 

 

Instellen van de geheugenfunctie 
1. Plaats het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie;  

2. Druk vervolgens op «M»  en druk op «1» om positie 1 op te slaan;  

3. Herhaal de procedure om de andere posities op te slaan. (4 geheugenposities in 

totaal) 

De geheugenposities gaan niet verloren als de stroom wordt 
uitgeschakeld. 

 

Initialisatie van het systeem (reset) 
1. Druk op «↓» tot het frame de laagste stand heeft bereikt; 
2. Druk vervolgens 5 seconden op «↓» tot u een piep hoort.   

 

De minimum- / maximum hoogte van het bureau vergrendelen 
1. Plaats het bureau op de gewenste minimum/maximum hoogte;  

- Vergrendeling van het bureau bij een minimale hoogte, lager dan 97,5 cm. 
- Vergrendeling van het bureau bij een maximale hoogte, hoger dan 97,5 cm. 

2. Vergrendel deze hoogte door 5 seconden «↑»  en «↓» tegelijkertijd in te drukken; 
3. Het slot is te verwijderen door «↑»  & «↓» gedurende 5 seconden ingedrukt te 

houden. 



  

Let op: 
- Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box); 
- Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendig gas; 
- Is er een probleem met het product? Neem dan contact met het verkooppunt.  

Gebruikersinstellingen 
De gebruiker kan er voor kiezen om de standaardinstellingen van het bureau te 

wijzigen. In totaal zijn er 6 instellingen die gewijzigd kunnen worden. Deze staan 

genummerd in de volgende volgorde S-1 t/m S-6.   

 

U kunt de instellingen veranderen door 5 seconden op «M» te drukken. 

Vervolgens kiest u welke instelling u wilt wijzigen, door gebruik te maken van «↑» 

en «↓». Druk vervolgens nogmaals op «M» om de geselecteerde 

gebruikersinstelling te kiezen. Selecteer de door u gewenste instelling en 

bevestig dit, door op «M» te drukken. 

S1) CM of INCH 
1. Druk gedurende 5 seconden op «M»; 
2. Vervolgens knippert er “S-01” op het display; 
3. Druk nog een keer op «M»; 
4. Gebruik dan «↑» of «↓» om 1 of 0 te selecteren; ( 0= CM & 1= INCH ) 
5. Om op te slaan druk nogmaals op «M». 
 
S2) Gevoeligheid anti-collision sensor instellen 

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig. 

 

S3) Gevoeligheid opwaartse anti-collision sensor  

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig. 

 

S4) Gevoeligheid neerwaartse anti-collision sensor 

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig. 

 

S5) Bepaal de minimale hoogte weergave (standaard 65 cm) 

Kies de minimale hoogte weergave. 

 

S6) Bepaal automatische of manuele bediening van geheugen knoppen 

0: betekent manuele verstelling (toets ingedrukt houden); 

1: betekent automatische verstelling naar ingestelde hoogte. 

  


