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rEviSiEgEScHiEdEniS

deze editie vervangt alle voorgaande edities. 

de specificaties in dit document kunnen ge-update worden zonder voorafgaande melding. 

Het reproduceren of vrijgeven van de inhoud van dit document is niet toegestaan zonder 

specifieke toestemming van Belintra.
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1. introductiE 

We zijn blij dat u een Belintra product gekozen heeft. 

deze handleiding brengt u wegwijs in hoe u onze hoog-laag inpaktafels gebruikt en 

onderhoudt. 

deze elektrisch (230 V – 50 Hz netstroom) in hoogte verstelbare tafel vindt zijn toepassing in 

de medische sector voornamelijk voor het inpakken van steriele instrumentenmanden zoals 

bijvoorbeeld in centrale sterilisatie afdelingen. de tafel maakt het mogelijk om ergonomisch 

verantwoord te werken doordat de hoogte telkens afgestemd kan worden op  type taak, de 

fysionomie van de persoon en persoonlijke voorkeur. door de flexibiliteit die deze tafel biedt, 

kan steeds de meest optimale  werkpositie worden nagestreefd. 

de tafel komt in verscheidene uitvoeringen aangepast aan uw behoefte. optioneel wordt de 

tafel uitgerust met stopcontacten, utp, perslucht, pc-arm en een bovenbouw.

dit product komt hierbij niet in direct contact te staan met de patiënt.

Veranderingen in de installatie of het gebruik van onze producten kunnen een invloed heb-

ben op de werking en de duurzaamheid van het product. aanpassingen mogen enkel gebeu-

ren met goedkeuring van Belintra en zijn op eigen verantwoordelijkheid. 

2. LEESwijzEr

in het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van 

belang dat u, alvorens de tafel in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips 

en waarschuwingen grondig doorleest. om onnodige vergissingen en ongevallen te voorko-

men is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het product gebruiken, volledig 

bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies 

en zorg ervoor dat zij bij de tafel blijven, zodat iedereen naar behoren is geïnformeerd over 

het gebruik en de veiligheid.



4

❱❱ Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op 

enigerlei wijze te modificeren.

❱❱ de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door gebruik anders dan 

omschreven in het gebruiksdoel.

❱❱ klim nooit op de tafel.

❱❱ alle installatie-  en onderhoudswerk dient uitgevoerd te worden door erkend en 

gekwalificeerd personeel. overigens mogen personen met beperkte fysieke of men-

tale capaciteiten het product niet gebruiken, behalve als ze onder toezicht zijn van 

personen die vertrouwd zijn met het product en instaan voor de veiligheid van deze 

personen.

❱❱ gebruik de tafel uitsluitend in technisch correcte toestand conform de beschre-

ven bestemming waarvoor de tafel gemaakt is met inachtneming van de 

gebruikershandleiding.

opgeLet! Zorg ervoor dat de tafel geen personen of objecten beknelt wanneer u 

de hoogte instelt! de grijze zone (afmetingen aangeduid in cm), zoals aangeduid 

op onderstaande illustratie, dient tijdens het instellen, vrij te zijn van objecten 

of personen. dit om inklemming met permanente schade of letsels tot gevolg te 

vermijden. 

3. ALgEmEnE vEiLigHEidSvoorScHriftEn
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❱❱  de tafel mag enkel worden aangesloten op een tt- of tns-net. Bovendien mag de 

tafel ook enkel aangesloten worden op een geaard stopcontact dat beveiligd is door 

een verliesstroomschakelaar.

❱❱ de volgende richtlijnen dienen in acht genomen te worden: Vde0100, en 50110, 

en 60204, en 50178, en 60335, brandveiligheid richtlijnen, en de richtlijnen tot het 

voorkomen van arbeidsongevallen.

❱❱ Zorg ervoor dat het voltage in de controle box correct is voor het aansluiten op de 

netstroom (230V – 50 Hz). 

❱❱ de controle box mag niet ingepakt worden in isolerend materiaal. de warmte die door 

dit toestel geproduceerd wordt moet kunnen afgegeven worden aan de omgeving. er 

zijn geen ventilatieopeningen die men in rekening dient te brengen. de warmte wordt 

afgegeven langsheen de oppervlakte van de behuizing.  als de controle box onge-

wone geluiden of geuren produceert, schakel dan onmiddellijk de netstroom uit en 

neem contact op met Belintra.

❱❱ de hoog-laag tafels mogen enkel gebruikt worden in een omgeving, die overeenkomt 

met de ip bescherming die van toepassing is.

❱❱ de elektrische onderdelen zijn niet geschikt voor gebruik in de buurt van ontvlambare 

producten.

❱❱ de elektrische bekabeling en apparatuur mag in geen geval in contact komen met 

water of andere vloeistoffen om kortsluiting, oververhitting en brand als gevolg te 

voorkomen.

❱❱ de stekker moet passen in de contactdoos. pas nooit de stekker aan om kortsluiting 

of risico op elektrische schokken te vermijden.

❱❱ Zorg ervoor dat de kabels niet beschadigd worden. een beschadigd netsnoer kan kort-

sluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

❱❱ trek de stekker uit het stopcontact vooraleer je de hoog-laag tafel verplaatst. gebruik 

het snoer nooit foutief. Zoals bijvoorbeeld voor het uittrekken van de stekker of voor 

het verplaatsen van tafel. Houd het snoer weg van warmtebronnen, olie, scherpe 

kanten of bewegende voorwerpen. 
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4. ALgEmEnE product SpEcificAtiES

elektrische (230 V – 50Hz netstroom), in de hoogte verstelbare inpaktafel. de volledige 

tafel heeft een maximaal totaal vermogen van 3500 W. Het frame, het werkblad en de 

bovenbouw (optioneel) zijn geaard. de tafel is voorzien van 2 robuuste hefkolommen 

in geanodiseerd aluminium. de hoogte is traploos instelbaar  tussen 720 en 1220 mm. 

Belasting per kolom bedraagt 150 kg/per kolom. Bij overbelasting wordt de hefkolom 

geblokkeerd.  

Veranderingen van de configuratie, de installatie of het gebruik van onze producten kunnen 

een invloed hebben op de werking en de duurzaamheid van het product. aanpassingen 

mogen enkel gebeuren met goedkeuring van Belintra en zijn op eigen verantwoordelijkheid.

5. HoogtErEgELing En BEdiEning

de controle box is het hart van het systeem en verbindt de verschillende units (actuator 

en handbediening) die kunnen worden aangesloten. de actuator is het onderdeel dat het 

voltage van de controle box omzet in lineaire beweging. de controle box zet de signalen 

van de handbediening om naar de spanning die de actuator nodig heeft om te functione-

ren.  Verzeker u ervan dat de controle box het correcte voltage heeft, voordat u het sys-

teem aansluit op het lichtnet.  de individuele onderdelen (actuator en bediening) moeten 

zijn aangesloten voordat u de controle box op het lichtnet aansluit. als de controle box 

ongebruikelijke geluiden maakt of een vreemde geur verspreidt, schakel dan onmiddellijk 

de stroomvoorziening uit. de controle box mag niet ingepakt worden in isolerend materiaal. 
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de warmte die door dit toestel geproduceerd wordt moet kunnen afgegeven worden aan 

de omgeving. er zijn geen ventilatieopeningen die men in rekening dient te brengen. de 

warmte wordt afgegeven langsheen de oppervlakte van de behuizing.  

de bediening voor de hoogte-instelling is voorzien van 3 geheugenstanden, waardoor u de 

mogelijkheid krijgt om meerdere posities vast te leggen. dit is erg handig wanneer verschil-

lende personen hetzelfde werkstation gebruiken. de hoogte is traploos instelbaar tussen 

720 en 1220 mm. 

alvorens de tafel in hoogte te verstellen, dient men ervoor te zorgen dat de ruimte onder 

de tafel volledig vrij is en er zich in een zone van 10 cm rond de tafel niets bevindt. 

de hoogte instelling gebeurt door 

middel van 2 druktoetsen (pijlen naar 

boven en naar beneden). de bediening 

voor de hoogte instelling is voorzien 

van 3 geheugen-standen. Hierdoor 

beschikt u over de mogelijkheid tot 3 

hoogtes voor te programmeren. 

❱❱ Voorprogrammeren van hoogte posities:  

❱» stap 1: zet de tafel op de gewenste hoogte 

❱» stap 2: druk s en vervolgens, binnen een tijdspanne van 2 seconden, het cij-

fer 1, 2 of 3 om deze positie te bewaren. een voorgeprogrammeerde hoogte kan 

men instellen door de correcte cijfertoets in te drukken tot dat de tafel de hoogte 

opnieuw heeft bereikt.

❱❱ reset instructies: Wanneer de originele standaard eindpositie van de tafel verloren 

is gegaan waardoor het werkblad voorbij een bepaald punt niet langer in hoogte te 

verstellen is dient men een manuele reset uit te voeren. resetten doet u door op de 

knop “neer” te blijven duwen gedurende 15 seconden, normaal gezien komen de hef-

kolommen dan traag in beweging, blijf dan op de knop duwen. de poten zakken heel 

werkblad naar boven

werkblad naar omlaag

geheugenopslag

geheugen stand 1

geheugen stand 2

geheugen stand 3

S
1
2
3
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traag tot op de laagste positie. Zorg ervoor dat alle  hefkolommen helemaal ingescho-

ven zijn (tot op laagste punt). Vervolgens lost u en drukt u vervolgens opnieuw 15 

seconden om de knop “neer”. de kolommen bewegen kort een paar millimeter op en 

neer. nu kunt u weer de set bedienen.

6. vEiLigHEidSinStructiES voor tAfEL mEt BovEnBouw
 

de hoog/laag tafel van Belintra kent verscheidene uitvoeringen. naar wens kan de tafel 

uitgerust worden met een bovenbouw met volgende opties:

❱» stopcontacten

❱» persluchtaansluiting

❱» utp-aansluiting

❱» pc arm

❱» ladenblok

❱» verlichting met lichtschakelaar 

en overkapping

❱» loepe lamp

opgeLet! de afstand van vloer tot plafond dient minimum 2.20 m te bedragen.
bo

ve
nb

ou
w

optionele aansluitingen:
- stopcontacten
- UTP aansluiting
- persluchtaansluiting

loepe lamp

monitor-arm

verlichting met 
overkappingkap

DIN rail
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❱❱ stopcontacten: de belasting van de veiligheidsstopcontacten op de tafel mag in het 

totaal maximum 2500 W bedragen - 230 Vac  (16a) – 2 polig + pinaarde

❱❱ utp aansluiting: een vrouwelijk rJ45 connector is voorzien met een utp categorie 

5e van 5 m lengte met een mannelijke rJ45 (met rechte verbinding volgens tia/eia-

518-a) voor gigabit ethernet. 

❱❱ persluchtaansluiting (2 stuks): max. 10 bar– orion snelkoppeling

❱❱ Verlichting: verlichting met lichtschakelaar en overkapping – tL verlichting – t8 – 120 

mm – 36 W.

❱❱ monitor arm: de monitor arm beschikt over een Vesa75 en een Vesa100 aansluiting. 

een gemonteerde monitor kan met deze adapter worden gekanteld en rondgedraaid. 

Het maximum toegelaten massa bereik van iedere monitor arm is type afhankelijk. op 

de technische fiche staat het maximum toegelaten gewicht gespecifieerd. overschrijd 

dit gewicht niet! Let op obstructies bij het verplaatsen van de arm om schade, letsels 

of inklemming te voorkomen.

7. pLAAtSEn/vErpLAAtSEn vAn dE tAfEL

❱❱ Zorg ervoor dat het voltage in de controle box correct is voor het aansluiten op de 

netstroom (230V – 50 Hz). 

❱❱ plaats de tafel in de nabijheid van een stroomtoevoer voorziening. Het maximum toe-

gestane vermogen van de aangesloten verbruikers mag nooit groter zijn dan 1250 W 

per energiezuil of verdeeldoos. 

❱❱ Zorg ervoor dat de bekabeling :

❱» niet opgespannen is

❱» een looproute niet doorkruist

❱» er niet met karren wordt overgereden

❱» geen risico vormt voor struikelen 

❱» niet beschadigd raakt

❱❱ Bij het verplaatsen van de tafel dient u het volgende in acht te nemen: 
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❱» hef niet aan het tafelblad maar aan het frame

❱» controleer of de stroomtoevoerkabel is losgekoppeld

❱» trek de stekkers van mobiele apparatuur uit het stopcontact  voordat u de tafel 

verplaatst

8. inSpEctiE En HErStELLingEn

de tafel dient minstens één maal per jaar door technisch personeel te worden nagelopen. 

Belangrijke aspecten zijn: controle op slijtage en nalopen van schroeven. indien u onregel-

matigheden signaleert, laat deze dan door erkend en gekwalificeerd personeel onderzoeken 

die indien noodzakelijk enkel gebruik maakt van identieke vervangstukken. dit garandeert 

dat de veiligheid van het toestel behouden wordt. 

❱❱ de controle box dient regelmatig te worden gereinigd om stof en vuil te verwij-

deren en dient regelmatig gecontroleerd te worden op mechanische storingen of 

beschadigingen.

❱❱ als de controle box ongebruikelijke geluiden maakt of vreemd ruikt, schakel dan 

onmiddellijk de stroomvoorziening uit. Bij dergelijke fouten dient de controle box 

vervangen te worden. 

❱❱ controleer elektronische units op beschadigingen en breuken.

❱❱ controleer de monitor arm (optioneel) op gebreken, slijtage en loszittende bouten. 

een opstelling is immers zwaar. Bij onjuist gebruik of slecht onderhoud kunnen onno-

dig risico’s ontstaan. 

❱❱ controleer de aansluitingen, kabels, behuizing en connectoren en controleer het 

functioneren.

❱❱ kunststof onderdelen in het hefsysteem zijn niet bestand tegen snijolie!

❱❱ neem contact op met het verkoopteam van Belintra voor:

❱» meer informatie over de reserve-onderdelen.

❱» defecte systemen die onder garantie vallen 
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opgeLet! alle elektronische systemen (vb controle box, bediening, hefkolom) 

zijn gesloten units en vereisen geen intern onderhoud. deze mogen niet worden 

geopend. de garantie vervalt indien hier niet wordt aan voldaan. Wanneer een unit 

wordt geopend bestaat het risico op storingen. Herstellingen mogen enkel worden 

uitgevoerd door Belintra erkend technisch personeel. 

Belintra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door onjuist gebruik/

handelen of door nalatig onderhoud. 

9. rEiniging

❱❱ schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds-

handelingen verricht.

❱❱ de tafel is voorzien van een geïntegreerde elektrische installatie. Verwijder op gezette 

tijden stof en vuil van de buitenkant van de systemen. gebruik daarvoor nooit over-

vloedig vloeistoffen (water) omdat er dan mogelijk water in de installatie kan komen. 

dit zou tot gevaarlijke situaties en storingen kunnen leiden. 

❱❱ de behuizing van de elektronische componenten zoals de controle box en afstandsbe-

diening mogen enkel gereinigd worden met een licht vochtige, zachte doek. 

❱❱ schoonmaken kan alleen met een licht bevochtigde doek met niet-agressieve (huis-

houdelijke) schoonmaakmiddelen. 

❱❱ gebruik nooit agressieve oplosmiddelen zoals alkaliën , zuur, alcohol, thinner en 

zoutoplossingen. 

10. gArAntiE & SErvicE

de garantie van de hoog/laag tafel dekt materiaal- of fabricagefouten in de producten 

vanaf de productiedatum. Bewaar a.u.b. het aankoopbewijs.  Bij verkeerd gebruik,  ondes-

kundige behandeling,  bij gebruik van geweld, bij reparaties door niet kwalificeerde perso-

nen en/of geopende elektronische units, vervalt de garantie. neem contact op met Belintra 

voor meer informatie over de garantievoorwaarden. 
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11. miLiEuricHtLijnEn

Voer dit product af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. 

neem de bestaande voorschriften in acht. neem in geval van twijfel contact op met een 

gespecialiseerd bedrijf. Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.


