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HUOMAUTUS JA TIEDOT

Varmista, ettei työpöydän tiellä ole esteitä. Varmista, että työpöytä ei kosketa seiniä.
Varmista, että kaikki johdot ovat pituudeltaan sopivan pitkiä korkeuden muutoksen mukaan.

Pidä lapset loitolla sähköisistä korkeussäädettävistä työpöydistä, ohjausyksiköistä ja kauko-ohjaimista. Loukkaantumisen ja 
sähköiskun vaara.

Pidä kaikki sähkökomponentit loitolla nesteistä.

Älä istu tai seiso pöydän rungolla.
Älä ryömi tai makaa pöydän rungon alla.

Älä aseta pöydän alle esineitä, jotka ovat yli 50 cm korkeita.

Älä avaa mitään komponentteja: jalkoja, ohjauslaatikkoa tai kytkintä. Sähköiskun vaara.

Tämän tuotteen käyttösykliksi on suunniteltu 10 % (12 min. päällä, 18 min. pois päältä).

Jos tapahtuu sähkökatkos tai jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta, manuaalinen nollaus voi olla tarpeen, katso KÄYTTÖ-osio.

KÄYTTÖ & VASTUU

Tässä korkeussäädettävässä työpöydässä on sähkömoottorit, ja se on suunniteltu käytettäväksi vain kuivissa työtiloissa.

Työpöydän korkeus on säädettävissä siten, että se voidaan sijoittaa ergonomisesti sopivalle korkeudelle.
Muu käyttö on käyttäjän vastuulla.
Valmistaja ei missään tapauksessa hyväksy takuu- tai vastuuvaatimuksia vahingoista, jotka aiheutuvat pöytärungon virheellisestä käytö-
stä tai käsittelystä.

TÄRKEÄÄ!
 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Jos tämä pöytä myydään, anna tämä käsikirja ostajalle.
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TYÖKALUT

OSALUETTELO



ASENNUS

Asettele kaikki osat ja laitteistot esille varmistaaksesi, että sinulla on kaikki osasivulla luetellut osat ja laitteistot.

Aseta yläkiinnityskiinnike (osa 7) työpöydän alapuolelle.
Jos haluat keskittää jalan (osa 4) työpöytään edestä taakse, aseta yläkiinnityskiinnikkeen (osa 7) takareuna 
2,95” työpöydän keskiosan taakse (katso lisäkappale).

Asenna jalka (osa 4) mukana toimitetulla kuusiotappiavaimella jalkaosaan (osa 3) neljällä (4) 
M6x20-ruuvilla (osa 2) kuvan mukaisesti. Käännä kutakin ruuvia vain muutama kierros, kunnes 
kaikki on asennettu. Kiristä sitten kaikki neljä (4) ruuvia.

Asenna ohjauslaatikko (osa 8) kahdella (2) ST5x16-ruuvilla (osa 5).

Asenna kauko-ohjain (osa 9) kahdella (2) ST5x16-ruuvilla (osa 5) niin, 
että kauko-ohjaimen etuosa on samalla tasolla työpöydän reunan kanssa.

Kauko-ohjaimen voi sijoittaa mihin tahansa kohtaan työpöydän etureunassa. Suosittelemme kuitenkin sijoit-
tamaan sen päätyyn, jotta se ei häiritse tuolia istuessasi.

Kiinnitä työpöytä jalkaan (osa 4) neljällä (4) M6x10-ruuvilla (osa 6).
Liitä jalasta lähtevä kaapeli (osa 4) suoraan ohjauslaatikkoon (osa 8).
Liitä kauko-ohjaimen (osa 9) kaapeli ohjauslaatikkoon (osa 8).
Liitä virtajohto (osa 13) ohjauslaatikkoon (osa 8).

Kiinnitä kaapelit tarrakiinnikkeillä (osa 14), jotta ne eivät roiku.

Asenna akkujalusta (osa 10) neljällä (4) ST4x12-ruuvilla (osa 11) .
Aseta litiumakku (osa 12) akkujalustaan (osa 10) .

Käännä koottu työpöytä oikein päin. Tartu TYÖPÖYDÄN JALUSTAAN (ei työpöytään) 
vähintään kahden hengen voimin ja käännä työpöytä oikein päin. Säädä esiasennettuja 
liukujalkoja (osa 51) tarpeen mukaan.

Kytke virtajohto (osa 4) 230 V:n pistorasiaan.



KÄYTTÖ

Varmista, ettei työpöydän tiellä ole esteitä.
Varmista, että työpöytä ei kosketa seiniä.
Varmista, että kaikki johdot ovat pituudeltaan sopivan pitkiä korkeuden muutoksen mukaan.

TÄRKEÄÄ: Työpöytä on NOLLATTAVA ennen käyttöä.

NOLLAUSMENETELMÄ: Pidä kauko-ohjaimen DOWN-painiketta painettuna (osa 3), kunnes työpöytä on alimassa korkeudessa.
Vapauta DOWN-painike. Pidä DOWN-painiketta painettuna uudelleen, kunnes LED-näytössä lukee RST.
Vapauta DOWN-painike. Pidä DOWN-painiketta painettuna uudelleen, kunnes työpöytä laskeutuu hiukan enemmän, nousee hiukan ja pysähtyy. 
Vapauta DOWN-painike. Työpöytä on nyt käyttövalmis.

Työpöydän alustaa voidaan säätää pitämällä joko UP- tai DOWN-painiketta painettuna, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.
Voit ohjelmoida neljä esiasetusta: Etsi haluamasi korkeus ylös-/alas-painikkeilla ja paina sitten M ja numero 1–4.

HUOMAA: Pidä esiasetettua painiketta painettuna siirtyäksesi ohjelmoituun korkeuteen (katso yllä oleva VAROITUS-ruutu).

VIANETSINTÄ

Jos työpöytä ei toimi oikein, se saattaa vaatia nollausta. Noudata KÄYTTÖ-osiossa kuvattuja nollausohjeita.

Jos työpöydässä on kauko-ohjain, jossa on LED-lukunäyttö ja siinä lukee RST (nollaus), suorita KÄYTTÖ-osiossa kuvattu nollausmenetelmä.
 
Jos LED-näytössä näkyy virheilmoitus (Er 1 – Er 13), varmista, että kaikki langallisen liitännät ovat kiinni (jalat kaapeleihin, kaapelit ohjauslaatik-
koon). Suorita nollaus noudattamalla KÄYTTÖ-osiossa kuvattuja nollausohjeita.
 
Jos virheilmoitus jatkuu nollauksen jälkeen, ota yhteyttä myyjään.

Jos kauko-ohjaimessa näkyy HOT, anna jalustan jäähtyä 20 minuutin ajan.

VIANETSINTÄ

Korkeusalue 22.6” - 48”

Liikkumisnopeus 1,5” sekunnissa [ei kuormaa]

Kantavuus 800N

Käyttösykli 10 %. Enint. 2 min. päällä, 18 min. pois päältä

Pehmeä käynnistys/pysäytys

Säädettävät tasonastat

4 Muistin esiasetukset (jotkut mallit)
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OHJELMOINTI (joissakin malleissa)

Pidä kauko-ohjaimen DOWN-painiketta painettuna (osa 7), kunnes työpöytä on alimmassa korkeudessa.
Pidä DOWN-painiketta painettuna uudelleen, kunnes LED-näytössä lukee RST.

Pidä 1-painiketta painettuna (noin 5 sekuntia), kun LED vilkkuu RST ja siirtyy sitten jompaankumpaan: 
10.1 = Yksi kosketus
10.2 = Jatkuva kosketus

Vapauta 1-painike. Paina 1-painiketta uudelleen, kunnes haluttu asetus on saavutettu. Kun valittu asetus on näkyvissä, vapauta painike ja odota noin 
5 sekuntia, kunnes näytössä näkyy taas RST.

Viimeistele nollausmenetelmä pitämällä DOWN-painiketta painettuna, kunnes työpöytä laskeutuu hiukan alemmas, nousee hiukan ja pysähtyy. 
Vapauta painike. Uuden ohjelman asetus on tallennettu ja työpöytä on käyttövalmis.

LED-KORKEUDEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)

Paina kauko-ohjaimen (osa 7) DOWN-painiketta, kunnes jalusta saavuttaa matalimman asentonsa. Mittaa etäisyys lattiasta työpöydän yläpintaan. Jos 
LED-näytön numero ei vastaa mittaustasi, toimi seuraavasti:
 

Pidä DOWN-painiketta painettuna, kunnes LED-näytössä lukee RST.    Pidä M-painiketta painettuna (noin 5 sekuntia), kunnes LED-näytös-
sä vilkkuu korkeus. (Jos näyttö palaa RST-tilaan ennen seuraavan vaiheen suorittamista, toista tämä vaihe.) 
UP-/DOWN-painikkeilla voit muuttaa aloituskorkeuden arvoa niin, että se vastaa mittaustasi.
Odota noin 5 sekuntia, ja näyttö palaa RST-tilaan.

Viimeistele nollausmenetelmä pitämällä DOWN-painiketta uudelleen painettuna, kunnes työpöytä laskeutuu hiukan alemmas, nousee hiukan ja 
pysähtyy.
Vapauta painike. Uusi aloituskorkeuden arvo on tallennettu ja työpöytä on käyttövalmis.

Huomaa: LED-näytössä on ±0. 1 -toleranssi.

YLÄ- JA ALARAJOJEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)

Jalusta on suunniteltu siirtymään minimi- ja maksimikorkeuksiin, mikä mahdollistaa mahdollisimman laajan toimintasäteen.
Jos haluat muuttaa asetuksia kapeammalla alueella, toimi seuraavasti:
Varmista, että virta on päällä ja että LED-näytössä lukee numero (jos numeroa ei näy, noudata KÄYTTÖ-osassa kuvattuja nollausohjeita).
 
Ylärajan sijainnin asettaminen:
Siirrä jalustaa haluttuun enimmäiskorkeuden asentoon käyttämällä UP-/DOWN-painikkeita. Paina M-painiketta ja vapauta. Paina UP-painiketta ja 
vapauta. LED-näytöllä vilkkuu S-. Pidä M-painiketta painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes LED-näytössä näkyy 999. Näyttö palaa automaattisesti valitt-
uun korkeuteen. Uusi yläraja on nyt asetettu.

Alarajan sijainnin asettaminen:
Siirrä jalusta haluttuun vähimmäiskorkeuden asentoon käyttämällä UP-/DOWN-painikkeita. Paina M-painiketta ja vapauta. Paina DOWN-painiketta 
ja vapauta. LED-näytössä vilkkuu S-. Pidä M-painiketta painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes LED-näytössä näkyy 000. Näyttö palaa automaattisesti 
valittuun korkeuteen. Uusi alaraja on nyt asetettu.

 
Ylä-/alarajan sijaintien poistaminen:
Pidä M-painiketta painettuna, kunnes LED-näytössä vilkkuu S-, ja vapauta painike sitten. Paina 5 sekunnin kuluessa M-painiketta uudelleen ja pidä 
painettuna 2 sekunnin ajan. LED-näyttöön tulee 555 ja palaa sitten automaattisesti korkeusnäyttöön. Ylä- ja alarajat on nyt poistettu.



YLÄ- JA ALARAJOJEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)

Kun ylä- ja alaraja on asetettu, aiemmat muistipaikat (1, 2, 3, 4) voivat olla uuden liikealueen ulkopuolella. Jos näin on, nollaa muistipaikat.
Jos yrität tarkistaa aiemmin määritetyn ylä- tai alarajan ja se on nykyisen alueen ulkopuolella, sinun on ensin poistettava aiemmin asetetut ylä-/alara-
jat.

KAUKO-OHJAIMEN LUKITUS (joissakin malleissa)

Kauko-ohjaimen lukitseminen:
Pidä M-painiketta painettuna (noin 8 sekuntia), kunnes LED-näyttöön tulee S- ja sitten LOC. Vapauta painike.
 
Kauko-ohjaimen lukituksen poistaminen:
Pidä M-painiketta painettuna (noin 8 sekuntia), kunnes LED-näyttöön tulee LOC-tekstin sijaan korkeusnäyttö. Vapauta painike.

TUUMIEN MUUTTAMINEN SENTTIMETREIKSI (joissakin malleissa)

Pidä kauko-ohjaimen DOWN-painiketta painettuna (osa 7), kunnes työpöytä on alimmassa korkeudessa. Pidä DOWN-painiketta painettuna uudel-

leen, kunnes LED-näytössä lukee RST. 

Pidä 2-painiketta painettuna (noin 5 sekuntia), kun LED vilkkuu RST ja siirtyy sitten jompaankumpaan: 10.3 = cm
                                                                                                                                                                            10.4 = tuumaa

Vapauta 2-painike. Paina 2-painiketta uudelleen, kunnes haluttu asetus on saavutettu. Kun valittu asetus on näkyvissä, vapauta painike ja odota noin 
5 sekuntia, kunnes näytössä näkyy taas RST.

Viimeistele nollausmenetelmä pitämällä DOWN-painiketta painettuna, kunnes työpöytä laskeutuu hiukan alemmas, nousee hiukan ja pysähtyy. 
Vapauta painike. Uuden mitan asetus on tallennettu ja työpöytä on käyttövalmis.

TÖRMÄYKSENESTOHERKKYYDEN MUUTTAMINEN (joissakin malleissa)

Pidä kauko-ohjaimen DOWN-painiketta painettuna (osa 7), kunnes työpöytä on alimmassa korkeudessa. Pidä DOWN-painiketta painettuna uudel-

leen, kunnes LED-näytössä lukee RST. 

Pidä UP-painiketta painettuna (noin 5 sekuntia), kun LED vilkkuu RST ja siirtyy sitten jompaankumpaan:
10.5 = 10 kg. paine (herkin)
10.6 = 15 kg paine (keskiasetus)
10.7 = 20 kg paine (vähiten herkkä)

Vapauta UP-painike. Paina UP-painiketta uudelleen, kunnes haluttu asetus on saavutettu. Kun valittu asetus on näkyvissä, vapauta painike ja odota 
noin 5 sekuntia, kunnes näytössä näkyy taas RST.

Viimeistele nollausmenetelmä pitämällä DOWN-painiketta painettuna, kunnes työpöytä laskeutuu hiukan alemmas, nousee hiukan ja pysähtyy. 
Vapauta painike. Uusi törmäykseneston herkkyyden asetus on tallennettu ja työpöytä on käyttövalmis.
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NOLLAUS-toimenpide edellyttää, että pöytäjalusta on täysin sisäänvedettynä (mahdollisen alarajan yli).
Varmista, että pöytäjalustan alapuolella on asianmukainen vapaa tila.
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