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Voorwoord 
ZitStaBureau24.nl is dé webshop voor exclusieve maatwerk designmeubels voor 

kantoor en thuis en staat dan ook bekend om de kenmerken creativiteit, eerlijkheid en 

uniciteit. We staan open voor veranderingen en denken graag mee, hierdoor creëren 

we samen een uniek product geheel naar wens. Het gebruik van eerlijke materialen 

zoals eikenhout, notenhout en gerecycled staal zorgen ervoor dat onze producten 

milieuvriendelijk worden geproduceerd. Een eenvoudig concept kan leiden tot grootse 

en unieke meubels en accessoires. 

Wij bedanken u voor het vertrouwen in ons product en voor uw aankoop. Wij wensen 

u veel plezier en mochten er vragen zijn dan horen wij dit uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

ZitStaBureau24.nl 

 

  



Algemene informatie 
De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De 

enige garanties voor producten en diensten van ZitStaBureau24.nl staan vermeld in de 

expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de 

informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. 

ZitStaBureau24.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, 

drukfouten of weglatingen in deze publicatie. 

Publicatiedatum: 17-04-2021 

 
Kennisgeving aangaande de veiligheid 
Gebruik het bureau in een droge ruimte welke niet onderhevig is aan wisselende 

temperaturen. Zorg ervoor dat de temperaturen tussen de 5 en 30 graden blijft om 

enige schade aan het onderstel en het bureaublad te voorkomen. Controleer of het 

voltage (230 volt) overeenkomt met het voltage van de plaatselijke netspanning. 

Apparaten en meubels van ZitStaBureau24.nl zijn niet bedoeld voor gebruik door 

personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of 

geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die 

verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd 

hoe de apparaten gebruikt dienen te worden. Kinderen mogen alleen onder toezicht 

van volwassenen gebruik maken van het bureau. Gebruik het bureau of de accessoires 

niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het 

netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door ZitStaBureau24.nl, een door 

ZitStaBureau24.nl geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare 

kwalificaties om gevaar te voorkomen. Breng het apparaat of accessoire altijd naar een 

door ZitStaBureau24.nl geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. 

Probeer niet zelf het apparaat of meubel te repareren, omdat uw garantie hierdoor 

komt te vervallen. Plaats het bureau op een vlakke en stabiele ondergrond. Laat het 

bureau nooit zonder toezicht werken. Gebruik het niet op een hoogte boven 2200 

meter NAP. Leg bureaus van ZitStaBureau24.nl nooit op zijn zijkant nadat u deze uit de 

verpakking hebt gehaald. Het bureau of onderdelen van dit bureau niet openen en bij 

storingen altijd ZitStaBureau24.nl informeren. Zorg ervoor dat het bureau vrij omhoog 

en omlaag kan bewegen zonder dat andere objecten de beweging van het bureau 

kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat het bureau nooit meer dan 120KG (inclusief 

bureaublad) draagt en het bureau geen obstakels op of onder het bureau staan, dat 

alle kabels lang genoeg zijn en geschikt zijn om het bureau op verschillende hoogtes in 

te stellen. Verkeerd gebruik maken van het bureau, de handleiding en veiligheidsregels 

kunnen zorgen voor defecten aan het product en omgeving. 

 
  



Onderhoud 
ZitStaBureau24.nl adviseert om het bureau goed te onderhouden, controleer 

regelmatig het systeem en stop gebruik van het apparaat bij vreemde geluiden of 

storingen. Maak binnen 24-uur een melding om verdere schade te voorkomen. Het 

bureaublad kan behandeld worden met de beschermlakken die worden aangeboden 

op de website van ZitStaBureau24.nl. Gebruik van andere (bescherm)lakken wordt 

afgeraden en mogen alleen gebruikt worden op eigen risico. Laat uw bureau 

behandelen door ZitStaBureau24.nl of personen met vergelijkbare kwalificaties om 

eventuele schade aan uw bureaublad te voorkomen. 

 
Milieu 
Gooi het bureau of de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het 

normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt 

om het te laten recyclen. Op deze manier levert u een bijdrage aan een schonere 

leefomgeving. 

  



Gebruikshandleiding 
Het display bestaat uit 7 knoppen die gebruikt kunnen worden om het bureau geheel 

naar wens in te stellen. 

 

 

 

Optie Omschrijving 

 
Druk de knop met het pijltje omhoog in om het bureau naar 
een hogere positie te brengen. Laat het knopje los indien de 
gewenste hoogte bereikt is. Het bureau stopt automatisch 
wanneer de hoogste positie bereikt is. 

 
Druk de knop met het pijltje omlaag in om het bureau naar 
een lagere positie te brengen. Laat het knopje los indien de 
gewenste hoogte bereikt is. Het bureau stopt automatisch 
wanneer de laagste positie bereikt is. 

 
Druk kort op de s-knop om de huidige hoogtepositie op te 
slaan. Het display begint te knipperen, druk binnen 5 

seconden op een gewenste sneltoets: , om de 
huidige hoogte op te slaan. 

 
Druk op één van de vier cijfers om het bureau naar de eerder 
opgeslagen posities te brengen. 

 

Bureauhoogte opslaan 

Druk op de knoppen  of  om het bureau naar gewenste hoogte te brengen.  

Druk kort op de s-knop, het display begint te knipperen, druk binnen 5 seconden op 

een gewenste sneltoets:  , om de huidige hoogte op te slaan. Uw 

hoogte is ingesteld, indien u op een van de sneltoetsen drukt gaat het bureau 

automatisch naar de ingestelde hoogte. 

 
Stand-by 
Indien er een langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van het display zal deze 

automatisch in stand-by modus gaan. U kunt elke gewenste knop aanraken zodat het 

display weer aan zal gaan. Indien u twee keer achter elkaar op eenzelfde knop heeft 

gedrukt zal het display aanblijven. Drukt u nogmaals op een willekeurige toets zal het 

display binnen 60 seconden in stand-by modus gaan. 



Reset uitvoeren 
Indien u foutmeldingen krijgt op het scherm is het noodzakelijk om het probleem te 

onderzoeken en op te lossen. Schakel het apparaat uit en onderzoek het probleem aan 

de hand van de foutmeldingskaart op pagina 10. Indien het probleem is opgelost dient 

u het bureau opnieuw in te schakelen. Indien de foutmelding nog steeds aanwezig is 

kunt u een reset uitvoeren. Druk 3 seconden op de volgende knop:  en laat los 

wanneer "RES" op het display verschijnt. Het bureau zal automatisch naar de laagste 

positie zakken. 

  



Instellingen wijzigen 
Om uw bureau geheel naar wens te configureren kunt u het instellingen menu 

raadplegen. Druk de S-knop  meer dan 3 seconden in. Het display gaat knipperen 

en toont "S--". Druk nogmaals op de S-knop  en kies met de pijltjes:  , om de 

gewenste instelling aan te passen. Indien er geen keuze wordt gemaakt zal het menu, 

binnen 20 seconden, automatisch afsluiten. 

De volgende knoppen kunnen gebruikt worden om door het menu te navigeren, opties 

te selecteren en uw keuze op te slaan. Onderstaande tabel zal de functietoetsen 

toelichten. 

 

Optie Omschrijving 

 
Druk op 1 om terug te keren naar het vorige menu. 

 
Navigeer tussen verschillende opties, indien u kiest voor het 
pijltje omhoog wordt de vorige optie getoond. Selecteer de S-
knop om te bevestigen.  

 
Navigeer tussen verschillende opties, indien u kiest voor het 
pijltje omlaag wordt de volgende optie getoond. Selecteer de 
S-knop om te bevestigen. 

 
De S-knop wordt gebruik om te navigeren naar het volgende 
menu of om de gewenste optie op te slaan. 

 

 

 

  



Hoofdmenu Keuzemenu Omschrijving 

Meeteenheid 
Un  

cm SI Gebruik de knoppen  of  om de 
gewenste meeteenheid te selecteren. 

Druk op om op te slaan. Het 
systeem zal na 2 seconden 
automatisch afsluiten. 

Inch IN 

Display 
lichtsterkte 
br 

Laag L Gebruik de knoppen  of  om de 
gewenste lichtsterkte te selecteren. 

Druk op om op te slaan. Het 
systeem zal na 2 seconden 
automatisch afsluiten. 

Normaal N 

Hoog H 

Geluid 
bee 

Uit OFF Gebruik de knoppen  of  om de 
het geluid in en uit te schakelen. Druk 

op om op te slaan. Het systeem zal 
na 2 seconden automatisch afsluiten. 

Aan ON 

Kracht van 
beveiliging 
cf 

Uit OFF Gebruik de knoppen  of  om de 
gewenste beveiligingskracht te 

selecteren. Druk op om op te slaan. 
Het systeem zal na 2 seconden 
automatisch afsluiten. 

Licht L 

Normaal N 

Zwaar H 

Hoogte 
sh 

Origineel O Gebruik de knoppen  of  om de 
gewenste hoogte instelling te 

selecteren en druk op , kies voor O 
om de basishoogte in te stellen (deze 
stellen wij standaard voor u in op de 
juiste hoogte). Kies L of H om de 
minimale en maximale hoogte in te 

stellen. Gebruik de knoppen  of  
om de juiste hoogte te kiezen en sla 

op door op  te drukken. 

Laag L 

Hoog H 

Demo 
dE 

Uit OFF Alleen gebruiken voor showmodel: 

Gebruik de knoppen  of  om de 
gewenste demo te selecteren. Druk op 

om op te slaan. Druk op de 

knoppen  of  om de demo af te 
sluiten. 

2min aan, 18 
min uit 

51 

4min aan 52 

6min aan 53 

10min aan 54 

  



Problemen oplossen 
Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in onderstaande 

tabel. Indien het probleem aanwezig blijft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met 

ZitStaBureau24.nl, wij helpen u graag verder. 

Foutmelding Omschrijving 

HOT 
HOT 
 

De temperatuur van de motoren is opgelopen. Wacht 
minimaal 18 minuten voordat u het apparaat weer normaal 
kan gebruiken. 

E02 
E02 

Het bureau staat onstabiel, Koppel de stekker van het bureau 
los, nadat u de stabiliteit van het bureau heeft gecontroleerd 
kunt u de stekker van het bureau weer terug in het 
stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost. 

E10 
E10 

Motorfout, controleer de motoren en de controller. Mogelijk 
zit er een kabel los. Koppel de stekker van het bureau los, 
nadat u alle kabels heeft gecontroleerd kunt u de stekker van 
het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer 
of het probleem is opgelost. 

E20 
E20 

Het bureau is te zwaar beladen. Zorg ervoor dat het gewicht 
op het bureau wordt verminderd. Koppel de stekker van het 
bureau los, nadat u het bureau heeft vrijgemaakt kunt u de 
stekker van het bureau weer terug in het stopcontact 
plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost. 

E31 
E31 

Het bureau heeft te weinig spanning. Mogelijk zit er een kabel 
los. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u alle kabels 
heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer 
terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem 
is opgelost. 

E32 
E32 

Het bureau heeft te veel spanning. Koppel de stekker van het 
bureau los, nadat u alle kabels heeft gecontroleerd kunt u de 
stekker van het bureau weer terug in het stopcontact 
plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost. 

E60 
E60 

Synchronisatieprobleem, controleer of beide motoren goed 
zijn aangesloten en identiek zijn. Koppel de stekker van het 
bureau los, nadat u de motoren heeft gecontroleerd kunt u de 
stekker van het bureau weer terug in het stopcontact 
plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost. 
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