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Oppstart- /restart-prosedyre og 
feilsøking på hev-senk-stativ  
Før bruk av hev-senk-stativet første gang 
gjøres «Oppstart- og restart-prosedyre» 
mens løftesøylene er i nederste posisjon.  
 
Må alltid gjøres før bruk av stativet for at 
løftesøylene skal bli kalibrert til 
kontrollboksen.  
 
Det anbefales å teste funksjonaliteten på 
Linak-elektronikken før stativet monteres. 
Dette for å være sikker på at man monterer 
deler som er i orden. 

 

Oppstart- og restart-prosedyre  
Holde inne «pil ned»-knappen 
sammenhengende i inntil 15 sekunder til alle 
løftesøylene har gjort en liten bevegelse opp 
og ned.  
 
Knappen skal holdes inne hele tiden til 
bevegelsen er avsluttet.  
 
Gjentas én eller flere ganger hvis det ikke er  
en liten bevegelse opp og ned første gang.  
 
NB! I alle tilfeller der stativet har feilfunksjon 
skal stativet kjøres helt ned og restart-
prosedyre utføres. 

Feilsøking  

Hvis en eller flere løftesøyler ikke virker må 
det feilsøkes.  
 
Sjekk at alle kabler sitter godt i der de skal. 
Hvis det er tilgjengelig en ekstra kontrollboks 
kan man koble den til bordet for å se om det 
virker med den.  
 
Kontrollboks for 3- og 4-søyle kan brukes på 
2-søyle. Kontrollboks for 2-søyle kan brukes 
for å teste 2 av løftesøylene på 3- og 4-søyle.  
Løftesøylene kan kjøres hver for seg. Dette 
kan brukes til å finne ut om det er feil på én 
eller flere.  
 
1. Start med å trekke ut alle kabler fra 
kontrollboksen.  
 
2. Sett kabelen fra én av løftesøylene inn i 
port merket 1 i kontrollboksen.  
De andre løftesøylene skal ikke kobles til.  
Merk: Det er kun i port merket 1 at det kan 
kjøres singel løftesøyle.  
 
3. Sett inn strømkabelen.  
 
4. Utfør restart-prosedyre og prøv deretter  
om løftesøyla kan heves og senkes.  
Hvis den ikke beveger seg eller gjør en rask 
bevegelse  

opp og ned er den defekt og må skiftes ut.  
 
5. Gjenta fra punkt 1 på de andre 
løftesøylene for å sjekke om de fungerer.  
 
6. Hvis alle fungerer kobles de til 
kontrollboksen.  
 
Oppstart- og restart-prosedyre utføres før 
det prøves om bordet kan heves og senkes 
uten problemer.  
 
Hvis stativet ikke fungerer etter dette er det 
sannsynlig at kontrollboksen, bordpanelet 
eller en kabel er defekt.  
 
Test én og en kabel for å se om det er feil på 
disse.  
 
Ta kontakt med IDT på tlf. eller e-post for å 
avtale erstatning av deler.  
 
Kun enkeltdeler blir erstattet. Ikke komplette 
stativ. 


