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Let op: 

Speciale droge geleiding  

niet smeren of schoonmaken 

met schoonmaakmiddelen. 

Attentie: maximaal gewicht 

400 kg inclusief constructie 

boven op de kolommen 

(topframes, tafelblad, etc.). 

Overschrijding van het systeem 

in welke vorm dan ook is niet 

toegestaan. 
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Vast aandraaien! 

Slechts 1 draaiing 

inschroeven!             

(niet vast aandraaien) 

Slechts 1 draaiing 

inschroeven!             

(niet vast aandraaien) 

Vast aandraaien! 



 

A&E Trading b.v. - Lineaire aandrijftechniek | TM262 Montagehandleiding  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit als laatste de net stekker aan 

op de besturingsbox en steek de 

stekker in het stopcontact. 
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Let op: 

Speciale droge geleiding  

niet smeren of schoonmaken 

met schoonmaakmiddelen. 
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Ingebruikname handbediening TMU30 

 
Aansluiting van de handbediening op de besturingsbox 
Sluit de handbediening aan op de geschikte poort van de besturingsbox. 
 
 
Algemene functies: 
 
1.  Initialiseren van de besturingsbox (handmatige reset) 
 

Initialiseer de besturingsbox door OP en NEER tegelijk ingedrukt te houden. De zuilen bewegen 
neerwaarts tot ze de mechanische stop hebben bereikt en schakelen af. Laat nu de knoppen los. De 
besturingsbox piept drie keer om aan te geven dat de initialisatie voltooid is. Het systeem is nu 
operationeel. 

 
 
2.  Handmatig instellen van tafelhoogte 
 

- Druk op OP  om de tafel omhoog te laten bewegen. 
- Druk op NEER om de tafel omlaag te laten bewegen. 
De zuilen bewegen zolang de knop ingedrukt blijft. 

 
 
3.  Opslaan van instellingen (memory) 
 

- Stel de tafelhoogte in met OP/NEER. 
- Druk 3 x op M om in de memory mode te komen. 
- Druk dan op M1, M2 of M3 binnen ± 5 seconden om de ingestelde hoogte op te slaan. 
- De besturingsbox piept om aan te geven dat het vastleggen is voltooid. 

 
 
4.  Oproepen van opgeslagen instellingen 
 

- Druk op M1, M2 of M3 tot de ingestelde positie is bereikt.  
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Foutmeldingen in het display + reset (eerste ingebruikname) 

 
 

TMU 30 

Code Omschrijving Oplossing 

A0 SC-Reset OK  

A63 THD-Display overflow 

A64 Geforceerde reset De besturingsbox moet ge-reset worden. 
Hou de ‘op’ en ‘neer’ toets gelijktijdig 
ingedrukt totdat de besturingsbox een 
akoestisch signaal geeft en de tafel in de 
laagste eindpositie staat. 

A65 Kinderbeveiliging geactiveerd 
 

Deactiveer kinderbeveiliging door de 
knop ‘M’ 10 seconden in te drukken. 

A66 (Extra) veiligheidshandbediening 
 

Een tweede (vrijgave)bediening moet 
worden aangesloten. 

A67 (Extra) veiligheidshandbediening 
 

A69 Contactstrip niet aangesloten Sluit de contactstrip aan. 

A6F Bewegings monitoring De besturingsbox heeft een fout 
gedetecteerd tijdens het bewegen van de 
tafel. De tafel zou overbelast kunnen zijn. 
Verwijder het obstakel en beweeg kort in 
tegengestelde richting. 
 
Een motor is niet goed aangesloten. Voer 
een reset uit. (Hou de ‘op’ en ‘neer’ toets 
gelijktijdig ingedrukt totdat de 
besturingsbox een akoestisch signaal 
geeft en de tafel in de laagste eindpositie 
staat.) 

A70 Hall-sensor; geen signaal Raadpleeg uw leverancier. 

A71 Hall-sensor; verkeerde richting of motor 

A72 Motor mist / geen verbinding 

A73 Motor mist / geen stroom 

A79 Link fout 2e besturingsbox N.v.t. of anders raadpleeg uw 
leverancier. A7A Link fout 2e besturingsbox 

A7B Link fout 2e besturingsbox 

A7C Link fout 2e besturingsbox 

AC9 Duty cycle overschreden De tafel is langer in gebruik geweest dan 
toegestaan. Wacht een aantal minuten. 
Daarna is het systeem weer operationeel 

ACA Oververhit  

A07 Motor(en) oververhit  

 

 

Reset het systeem voor eerste ingebruikname; 

Hou de ‘op’ en ‘neer’ toets gelijktijdig ingedrukt totdat de besturingsbox een 

akoestisch signaal geeft en de tafel in de laagste eindpositie staat. 
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Contact 

 

 

 

 

 

A&E Trading b.v. 

Lorentzpark 13 

9351 VJ Leek 

T 0594 58 11 58 

F 0594 58 11 68 

I  www.aetrading.nl 

E info@aetrading.nl 

BTW NL808938605 B01 

KvK Groningen 02070188 
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