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VARNING & INFORMATION

Säkerställ att inga hinder föreligger vid höjning/sänkning av skrivbordet. Säkerställ att skrivbordet inte 
vidrör någon vägg.
Säkerställ att alla kablar har erforderlig längd för att klara höjdförändringarna.

Håll alltid barn på avstånd från eldrivna höj- och sänkbara skrivbord, kontrollenheter och handenheter. Risk för klämskador och 
elstötar.

Säkerställ att ingen elektrisk komponent exponeras för vätska.

Sitt eller stå inte på skrivbordsunderredet.
Kryp inte under eller ligg under skrivbordsunderredet.

Placera inga föremål vars höjd överstiger 50 cm under skrivbordet.

Öppna inte någon av komponenterna – benet, kontrollenheten eller omkopplaren. Risk för elstöt.

Den här produkten är designad med en pulslängd på 10 % (12 min. på, 18 min. av).

Vid händelse av strömavbrott eller om stickkontakten inte är ansluten till eluttaget kan en manuell återställning bli nödvändig – se 
avsnittet ANVÄNDNING.

ANVÄNDNING & ANSVAR:

Elmotorn i detta höj- och sänkbara skrivbord är enbart utformad för användning i torra utrymmen.

Skrivbordsskivan är höj- och sänkbar för att möjliggöra placering på en så lämplig ergonomisk höjd som möjligt.
All annan användning sker på användarens egen risk.
Under inga omständigheter godkänner tillverkaren garantianspråk eller ansvarskrav för skador orsakade av olämplig användning/hantering 
av skrivbordsunderredet.

VIKTIGT!
 
Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Vid försäljning eller överlämning av skrivbordet till ny ägare ska bruksanvisningen medfölja.
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MONTERING

Lägg ut alla komponenter och hårdvara för att säkerställa att du har alla komponenter och all hårdvara som 
listas på sidan över delar.
Lägg den övre monteringskonsolen (del 7) på undersidan av skrivbordsskivan.
Om du vill centrera benet (del 4) på bordsskivan, 
placerar du den bakre kanten av den övre monteringskonsolen (del 7) 7,5 cm bakom mitten på skrivbordsskivan 
(se insticksblad)

Använd medföljande insexnyckel, montera benet (del 4) på foten (del 3) med fyra (4) M6x20-skruvar 
(del 2) i enlighet med bilden. Skruva bara in skruvarna några få varv tills alla fyra sitter på plats – då 
drar du åt alla fyra (4) skruvar ordentligt.

Montera kontrollenheten (del 8) med två (2) av St5x16-skruvarna (del 5).

Montera handenheten (del 9) med hjälp av två (2) St5x16-skruvar (del 5) så att framsidan av handenheten är 
i jämnhöjd med kanten på bordsskivan.

Handenheten kan placeras var som helst längs bordsskivans främre kant. Dock rekommenderar vi att du 
placerar den mer i någon av ändarna av kanten, så att den inte kommer i vägen för din stol när du sitter vid 
skrivbordet.

Sätt fast skrivbordsskivan i benet (del 4) med (4) M6x10-skruvar (del 6).
Anslut kabeln som går genom benet (del 4) direkt till kontrollenheten (del 8).
Anslut handenhetens (del 9) kabel till kontrollenheten (del 8).
Anslut elkabeln (del 13) till kontrollenheten (del 8).

Fäst upp kablarna så att de inte hänger ner med hjälp av kabelskorna (del 14) med 
självhäftande baksidor.

Montera batterisockeln (del 10) med fyra (4) St4x12-skruvar (del 11) .
Sätt i litiumbatteriet (del 12) i batterisockeln (del 10) .

Vänd på det färdigmonterade skrivbordet så att det står åt rätt håll. Var minst två per-
soner och fatta tag i SKRIVBORDUNDERREDET (inte bordsskivan) och vänd skrivbordet 
rätt. Justera de förmonterade glidenheterna på foten (del 51) efter behov.

Anslut elkabeln (del 4) till ett eluttag (230 V).



ANVÄNDNING

Säkerställ att inga hinder föreligger vid höjning/sänkning av skrivbordet.
Säkerställ att skrivbordet inte vidrör någon vägg.
Säkerställ att alla kablar har erforderlig längd för att klara höjdförändringarna.

VIKTIGT: Du måste ÅTERSTÄLLA skrivbordet före användning.

ANVISNING FÖR ÅTERSTÄLLNING: Tryck på och håll ner DOWN-knappen på handenheten (del 3) tills skrivbordsskivan når sin lägsta höjd.
Släpp upp DOWN-knappen. Tryck på och håll ner DOWN-knappen igen tills det står ”RST” i LED-displayen.
Släpp DOWN-knappen. Tryck på och håll ner DOWN-kappen igen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar till.
Släpp upp DOWN-knappen. Ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.

Skrivbordsunderredet kan justeras genom att du trycker på och håller ner antingen UP- eller DOWN-knappen tills önskad höjd uppnås.
Programmering av upp till fyra förinställda lägen: Använd UP-/DOWN-knapparna för att ställa in önskad höjd och tryck sedan på ”M” följt av en 
siffra 1–4.

OBS! Tryck på och håll ner PRESET-knappen för att ställa in skrivbordsskivan till den programmerade höjden (se rutan VARNING! ovan).

PROBLEMLÖSNING

Om skrivbordet inte fungerar som det ska kan en återställning vara nödvändig. Följ anvisningen för återställning som beskrivs i avsnittet
 ANVÄNDNING.

Om ditt skrivbord har en handenhet med LED-display och det står ”RST” (reset) i displayen, följ anvisningen för återställning som beskrivs i avsnittet 
ANVÄNDNING.
 
Om ett felmeddelande (”Er l”–”Er 13”) visas i LED-displayen, kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna (ben till kablar, kablar till kontrollenhet). 
Följ sedan anvisningen för återställning som beskrivs i avsnittet ANVÄNDNING.
 
Om felmeddelandet kvarstår efter återställningen, kontakta återförsäljaren. 
Om meddelandet ”HOT” visas i LED-displayen, låt skrivbordsunderredet svalna i 20 minuter.

PROBLEMLÖSNING

Höjdintervall 57,5–122 cm

Körhastighet 3,8 cm per sekund [utan belastning

Belastning 800N

Pulslängd 10 % Max. 2 min. på 18 min. av

mjuk start/ stop

Justerbara nivelleringsstöd

4 Förinställningar av minne (vissa modeller)
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PROGRAMMERING (vissa modeller)

Tryck på DOWN-knappen på handenheten (del 7) tills skrivbordsunderredet når sitt lägsta läge.
Tryck på och håll ner DOWN-knappen igen tills det står ”RST” i LED-displayen.

Tryck på och håll ner I-knappen (i ca 5 sekunder) medan texten ”RST” blinkar i LED-displayen följt av : 
10.1 = One-Touch
10.2 = Constant-Touch

Släpp upp I-knappen. Tryck på I-knappen igen tills önskad inställning nås. När vald inställning visas, släpp upp knappen och vänta i ca 5 sekunder 
tills ”RST” åter visas i displayen.

Slutför återställningen genom att trycka på och hålla ner DOWN-kappen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar 
till. Släpp upp knappen. Den nya programinställningen har sparats och ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.

INSTÄLLNING AV NY STARTHÖJD (vissa modeller)

Tryck på DOWN-knappen på handenheten (del 7) tills skrivbordsunderredet når sitt lägsta läge. Mät avståndet från golvet upp till skrivbordsytan. 
Om siffran i LED-displayen inte stämmer överens med ditt mätresultat, följ dessa steg:
 

Tryck på och håll ner DOWN-knappen igen tills det står ”RST” i LED-displayen.  . Tryck på och håll ner ”M”-knappen (i ca 5 sekunder) 
tills höjden börjar blinka i LED-displayen. (Om ”RST” åter börjar visas i displayen innan du hinner ta nästa steg, upprepa steget ovan.) Använd UP-/
DOWN-knapparna för att ändra värdet för starthöjden så att det matchar ditt mätresultat.
Vänta cirka 5 sekunder tills ”RST” åter visas i displayen.

Slutför återställningen genom att trycka på och hålla ner DOWN-kappen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar 
till.
Släpp upp knappen. Den nya starthöjden har sparats och ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.

Obs! LED-displayen har en tolerans på a±0. 1.

INSTÄLLNING AV DEN ÖVRE OCH NEDRE GRÄNSEN (vissa modeller)

Det här underredet är utformat för att gå till sin minimi- och maxhöjd, så att du får största möjliga intervall.
Om du vill minska intervallet, följ dessa anvisningar:
Se till att skrivbordet är i läge ON och att en siffra visas i LED-displayen (om ingen siffra visas, följ anvisningen för återställning som beskrivs i 
avsnittet ANVÄNDNING).
 
Inställning av gräns för det översta läget: 
Använd UP-/DOWN-knapparna för att ställa in skrivbordet till önskad maxhöjd. Tryck på ”M”-knappen och släpp upp den. Tryck på UP-knappen 
och släpp upp den. I LED-displayen blinkar ”S -”. Tryck på och håll ner ”M”-knappen (i ca 2 sekunder) tills det istället visas ”999” i LED-displayen. 
Efteråt visas inställd höjd automatiskt i displayen. Den nya övre gränsen är nu inställd.

Inställning av gräns för det nedersta läget: 
Använd UP-/DOWN-knapparna för att ställa in skrivbordet i önskad minimihöjd. Tryck på ”M”-knappen och släpp upp den. Tryck på DOWN-knap-
pen och släpp upp den. I LED-displayen blinkar ”S -”. Tryck på och håll ner ”M”-knappen (ca 2 sekunder) tills det istället visas ”000” i LED-display-
en. Efteråt visas inställd höjd automatiskt i displayen. Den nya nedre gränsen är nu inställd.
 
Borttagning av inställningarna av nedre/övre gräns:
Tryck på och håll ”M”-knappen tills  ”S -” börjar blinka i displayen. Släpp då upp knappen. Inom 5 sekunder – tryck åter på ”M”-knappen och håll 
ner den i 2 sekunder. I LED-displayen visas nu först ”555” istället följd av höjden. Du har nu tagit bort inställningen för nedre/övre gräns.



SETTING THE UPPER & LOWER LIMITS (some models)

När du har ställt in en övre och nedre gräns kan det hända att de tidigare förinställda minnespositionerna ( l , 2, 3, 4) ligger utanför det nya interval-
let. Om så är fallet ställer du helt enkelt in nya förinställda minnespositioner.
Om du försöker ändra en tidigare inställd övre eller nedre gräns och denna ligger utanför det befintliga intervallet, måste du först ta bort tidigare 
inställda övre/nedre gränser.

HANDENHETSSPÄRR (vissa modeller)

Låsa handenheten:
Tryck på och håll ner ”M”-knappen (i ca 8 sekunder) tills ”S -” börjar visas i LED-displayen, följt av ”LOC.” Släpp upp knappen.

Låsa upp handenheten:
Tryck på och håll ner ”M”-knappen (i ca 8 sekunder) tills ”LOC” ersätts av höjdvisningen i LED-displayen. Släpp upp knappen.

ÄNDRA MÄTENHET FRÅN TUM TILL CENTIMETER (vissa modeller)

Tryck på DOWN-knappen på handenheten (del 7) tills skrivbordsunderredet når sitt lägsta läge. Tryck på och håll ner DOWN-knappen igen tills det 

står ”RST” i LED-displayen. 

Tryck på och håll 2-knappen (i ca 5 sekunder) medan det blinkar ”RST” i LED-displayen följt av något av följande: 10.3 = cm
                                                                                                                                                                                                10.4 = inches

Släpp upp 2-knappen. Tryck på och håll ner 2-knappen igen tills önskad inställning nås. När vald inställning visas, släpp upp knappen och vänta i ca 
5 sekunder tills ”RST” åter visas i displayen.

Slutför återställningen genom att trycka på och hålla ner DOWN-kappen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar 
till. Släpp upp knappen. Den nya inställningen för mätenheter har sparats och ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.

ÄNDRA STÖTKÄNSLIGHET (vissa modeller)

Tryck på DOWN-knappen på handenheten (del 7) tills skrivbordsunderredet når sitt lägsta läge. Tryck på och håll ner DOWN-knappen igen tills det 

står ”RST” i LED-displayen. 

Tryck på och håll ner UP-knappen (i ca 5 sekunder) medan texten ”RST” blinkar i LED-displayen följt av :
10.5 = 10 kg tryck (mest känslig)
10.6 = 15 kg tryck (medelkänslig)
10.7 = 20 kg tryck (minst känslig)

Släpp upp UP-knappen. Tryck på och håll ner UP-knappen igen tills önskad inställning nås. När vald inställning visas, släpp upp knappen och vänta i 
ca 5 sekunder tills ”RST” åter visas i displayen.

Slutför återställningen genom att trycka på och hålla ner DOWN-kappen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar 
till. Släpp upp knappen. Den nya inställningen för stötkänslighet har sparats och ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.
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För ÅTERSTÄLLNING krävs att underredet dras in hela vägen (även nedanför en eventuellt inställd nedre gräns).
Säkerställ erforderlig frigång under skrivbordet.
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