
 

MEMORY MASTER 

Handleiding 
Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren 



Belangrijke informatie m.b.t. de RESET-MODUS 

Reset-modus 
 
 
• De eerste keer dat u de stekker van de voeding in het stopcontact steekt 
 
       EN 
 
• Altijd wanneer de stroomtoevoer onderbroken is geweest 

 
kan de hoogte-instelling alleen worden bediend  vanuit de reset-modus. 

 
Tijdens de reset-modus kan het systeem alleen naar beneden gebracht worden. Om uit de reset-modus te 
komen en het systeem daarna op de normale wijze te kunnen gebruiken,  gelieve u de volgende stappen te 
doorlopen: 
 
 
 Door het indrukken van de Down-toets beweegt het systeem langzaam naar beneden. 
 Het  systeem moet naar de laagste stand worden gebracht. Deze positie dient dan als referentiepunt  
   (nulpunt).  
 Houd de toets bij het bereiken van de laagste positie een ogenblik lang ingedrukt.  
 Het systeem kan hierna op de normale manier bediend worden en kan door het drukken op de Up- 
  resp.  Down- toets naar de gewenste hoogte gebracht worden. Het systeem stopt zodra de toetsen 
  niet  langer worden ingedrukt.  

  Mocht het systeem op enig tijdstip niet meer goed functioneren, dan 

dient u de stekker uit het stopcontact te halen en contact op te nemen 

met uw leverancier. 

  Indien u de kabels uit de motor resp. het bedieningspaneel wilt halen, 

dan dient u vooraf altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.  



De werking van het in hoogte verstelbare systeem met display en geheugenmodule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inbedrijfstelling na de eerste inschakeling  (reset-modus) 

 Het display van uw Memory Master toont drie nullen en het lampje brandt bij „reset“. 
 Druk op de Down-toets . Het systeem beweegt langzaam naar beneden. 
 Het frame beweegt naar beneden totdat de laagste positie is bereikt. Dit wordt nu 
   beschouwd als het referentiepunt resp. nulpunt .   
 Houd de Down-toets ingedrukt totdat er op het display een getal zichtbaar is,  
   bijvoorbeeld het getal 62 resp. 63.  
 Uw systeem is nu ingesteld en gebruiksklaar en kan naar elke gewenste hoogte gebracht worden.   

 
Een geheugenpositie instellen  

 Deze bediening beschikt over 4 geheugenposities  die u in staat stellen comfortabel te  
   werken.  
 Breng het systeem naar de gewenste hoogte m.b.v. de Up- resp. Down-toets.  
 Druk op de  geheugentoets  „S“,  in het display verschijnt   S - 
 Druk voor elke gewenste positie op de geheugentoetsen 1, 2, 3 of 4. Houd de toets ca.  
  3 seconden ingedrukt.   
 Om het systeem naar de opgeslagen positie te brengen, houdt u de des betreffende  
   geheugentoets ingedrukt totdat het systeem de gewenste hoogte heeft bereikt.   

 
Systeem opnieuw opstarten / reset-modus 

 Indien het bedieningspaneel van het stroomnet  is geweest, dan moet de bediening gereset  
   worden.  
 U dient de hiervoor beschreven handleiding te doorlopen, om het systeem via de reset- 
   modus opnieuw in te stellen.  

 
Wijzigen van de hoogte-aanduiding op het display 

 Deze functie kan alleen de op het display aangegeven hoogte wijzigen, niet de hoogte van  
   het systeem zelf.   
 Breng het systeem met de toetsen 1,2,3 of 4 naar de gewenste hoogte.  
 Druk nu op de geheugentoets „S“.  
 Houd de Down-toets ca. 6 seconden ingedrukt. De hoogte-aanduiging  in het display  zal nu  
   knipperen.  
 De weergegeven hoogte kan nu met de Up- resp. Down-toets worden ingesteld.  
 Klik nogmaals op „S“ om de instelling op te slaan.  

Geheugentoets 

DOWN  
UP  

DOWN 

UP  

    

Bij een eventuele stroomonderbreking dient u het systeem via de reset-
modus opnieuw in te stellen.  


