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ADVARSLER OG INFORMASJON

Kontroller at det ikke er noen hindre i skrivebordets bane. Kontroller at skrivebordet ikke er i kontakt med 
vegger.
Kontroller at alle ledninger er tilstrekkelig lange til at det er mulig å endre høyde.

Hold barn unna elektrisk høydejusterbare skrivebord, styringsenheter og håndsett. Fare for skade og elektrisk støt.

Hold alle elektriske komponenter unna væsker.

Ikke sitt eller stå på skrivebordsrammen.
Ikke kryp eller ligg under skrivebordsrammen.

Ikke plasser objekter som er høyere enn 50 cm under skrivebordet.

Ikke åpne disse komponentene - bena, kontrollboksen eller bryteren. Fare for elektrisk støt.

Produktet er konstruert med en driftssyklus på 10 % (12 min. på, 18 min. av).

Ved et eventuelt strømbrudd eller hvis strømledningen blir koblet fra, kan en tilbakestilling være påkrevd - se avsnittet BRUK.

BRUK OG ANSVAR:

Det høydejusterbare skrivebordet har elektriske motorer og er kun beregnet for bruk i tørre arbeidsområder.

Høyden på skrivebordet kan justeres slik at det står i den ergonomisk mest hensiktsmessige stillingen.
All annen bruk skjer på brukerens risiko.
Produsenten påtar seg ikke under noen omstendigheter garantiansvar eller annet ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering av 
skrivebordsrammen.

VIKTIG!
Les denne håndboken nøye.
Hvis skrivebordet selges, må denne håndboken gis videre til kjøperen.
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MONTERING

Legg alle komponenter og utstyrsdeler utover for å kontrollere at du har alt som er angitt i 
delelisten.

Plasser den øvre festebraketten (del 7) på undersiden av bordplaten.
Hvis du vil at benet (del 4) skal sentreres foran i bordplaten, plasserer du kanten av den øvre festebraketten 
(del 7) 7,5 cm bak midten av bordplaten (se vedlegg).

Bruk unbrakonøkkelen som følger med til å montere benet (del 4) på foten (del 3) med fire (4) 
M6x20-skruer (del 2) som vist. Drei hver skrue bare noen få omganger til alle er på plass, deretter 
kan alle de fire (4) skruene strammes.

Monter kontrollboksen (del 8) med to (2) av ST5x16-skruene (del 5).

Monter håndsettet (del 9) med to (2) ST5x16-skruer (del 5) slik at den fremre delen av håndsettet er i flukt 
med kanten på bordplaten.

Håndsettet kan plasseres hvor som helst langs den fremre kanten av bordplaten, 
men vi anbefaler å plassere den nær enden slik at den ikke er i veien for stolen når du sitter.

Fest bordplaten til benet (del 4) med fire (4) M6x10-skruer (del 6).
Sett kabelen som går ut av benet (4), direkte inn i kontrollboksen (del 8).
Koble kabelen til håndsettet (del 9) til kontrollboksen (del 8).
Koble strømledningen (del 13) til kontrollboksen (del 8).

Bruk kabelklipsene med teip på baksiden (del 14) til å feste kablene så de ikke henger 
og slenger.

Monter batterisokkelen (del 10) med fire (4) ST4x12-skruer (del 11) .
Sett litiumbatteriet (del 12) inn i batterisokkelen (del 10) .

Snu det monterte skrivebordet rundt så det står på bena. Vær minst to personer, ta 
tak i den nederste delen av skrivebordet (ikke bordplaten) og snu skrivebordet rundt 
så det står på bena. Juster de forhåndsmonterte gliderne på foten (del 51) hvis det er 
nødvendig.

Sett strømledningen (del 4) inn i en 230 V stikkontakt.



BRUK

Kontroller at det ikke er noen hindre i skrivebordets bane.
Kontroller at skrivebordet ikke er i kontakt med vegger.
Kontroller at alle ledninger er tilstrekkelig lange til at det er mulig å endre høyde.

VIKTIG: Skrivebordet må TILBAKESTILLES før bruk.

FREMGANGSMÅTE VED TILBAKESTILLING: Trykk på NED-knappen på håndsettet (del 3) og hold den inne til skrivebordet har nådd laveste høyde.
Slipp NED-knappen. Trykk på NED-knappen igjen og hold den inne til displayet viser ”RST”
Slipp NED-knappen. Trykk på NED-knappen igjen og hold den inne til skrivebordet senkes litt mer, hever seg litt og stopper.
Slipp NED-knappen. Skrivebordet er nå klart til bruk.

Skrivebordsokkelen kan justeres ved å trykke på enten OPP- eller NED-knappen og holde den inne til ønsket høyde er nådd.
Programmere opptil fire forhåndsinnstilte høyder: Bruk opp/ned-knappene til å finne en ønsket høyde, 
og trykk på ”M” etterfulgt av et tall mellom 1 og 4.

MERK: Trykk på forhåndsinnstillingsknappen og hold den inne for å gå til den programmerte høyden (se boksen ADVARSEL over).

FEILSØKING
Hvis skrivebordet ikke fungerer som det skal, må det kanskje tilbakestilles. Følg fremgangsmåten for tilbakestilling som er beskrevet i avsnittet 
BRUK.

Hvis skrivebordet har et håndsett med LED-display og dette viser ”RST” (reset), utfører du tilbakestillingsprosedyren som er beskrevet i avsnit-
tet BRUK.
 
Hvis LED-displayet viser en feilmelding (”Er l” - ”Er 13”), må du kontrollere at alle ledninger er forsvarlig tilkoblet (ben til kabler, kabler til kon-
trollboks). Deretter utfører du tilbakestillingsprosedyren som er beskrevet i avsnittet BRUK.
 
Hvis feilmeldingen vedvarer etter tilbakestilingen, må du kontakte selgeren.
 
Hvis håndsettet viser ”HOT”, må du la sokkelen avkjøle i 20 minutter.

FEILSØKING
Høydeområde 22,6” - 48”

Kjørehastighet 1,5” per sekund [uten belastning]

Lastekapasitet 800N

Driftssyklus 10 %. Maks 2 min. på, 18 min. av

Myk start/stopp

Justerbare høydepinner

4 forhåndsinnstillinger for minne (noen modeller)
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PROGRAMMERING (noen modeller)

Trykk på NED-knappen på håndsettet (del 7) og hold den inne til sokkelen når laveste stilling.
Trykk på NED-knappen igjen og hold den inne til displayet viser ”RST”.

Trykk på 1-knappen og hold den inne (i ca. 5 sekunder) mens LED-displayet blinker ”RST” for deretter å skifte til enten: 
10.1 = Ett trykk
10.2 = Konstant trykk

Slipp 1-knappen. Trykk på 1-knappen igjen og hold den inne til ønsket innstilling er nådd. Når valgt innstilling vises, slipper du knappen og venter i 
ca. 5 sekunder til displayet igjen viser ”RST”.

Fullfør tilbakestillingen ved å trykke på NED-knappen og holde den inne til skrivebordet senkes litt mer, heves litt og stopper. Slipp knappen. Den 
nye programinnstillingen er lagret, og skrivebordet er klart til bruk.

STILLE INN LED-TILBAKETRUKKET HØYDE (noen modeller)

Trykk på NED-knappen på håndsettet (del 7) og hold den inne til sokkelen når laveste stilling. Mål avstanden fra gulvet til den øvre overflaten av 
bordplaten. Hvis tallet på LED-displayet IKKE samsvarer med målingen, utfører du følgende steg:
 

Trykk på NED-knappen og hold den inne til LED-displayet viser ”RST”  Trykk på ”M”-knappen (i ca. 5 sekunder) til høyden blinker i 
LED-displayet. (Gjenta dette trinnet hvis displayet går tilbake til ”RST” før du utfører neste steg.) Bruk OPP/NED-knappene til å endre verdien på 
starthøyden slik at den samsvarer med din måling.
Vent i ca. 5 sekunder, og displayet går tilbake til ”RST”.

Fullfør tilbakestillingen ved å trykke på NED-knappen igjen og holde den inne til skrivebordet senkes litt mer, heves litt og stopper.
Slipp knappen. Den nye starthøyden lagres, og skrivebordet er klart til bruk.

Merk: LED-displayet har a±0. 1 toleranse.

STILLE INN ØVRE OG NEDRE GRENSER (noen modeller)

Denne sokkelen er konstruert for å gå til minimums- og maksimumshøydene, slik at området blir så bredt som mulig.
Hvis du foretrekker å endre innstillingene til et smalere område, følger du disse stegene:
Kontroller at strømmen er PÅ og at displayet viser et tall (hvis det ikke vises noe tall, må du følge tilbakestillingsprosesdyren som er beskrevet i 
avsnittet BRUK).
 
Stille inn øvre grenseposisjon:
Bruk OPP/NED-knappene for å flytte sokkelen til ønsket maksimumshøyde. Trykk på ”M”-knappen og slipp den. Trykk på OPP-knappen og slipp 
den. LED-displayet blinker ”S -”. Trykk på ”M”-knappen og hold den inne (i ca. 2 sekunder) til LED-displayet skifter til ”999”. Displayet går automa-
tisk tilbake til den valgte høyden. Den nye øvre grenseposisjonen er nå innstilt.

Stille inn nedre grenseposisjon:
Bruk OPP/NED-knappene for å flytte sokkelen til ønsket minimumshøyde. Trykk på ”M”-knappen og slipp den. Trykk på NED-knappen og slipp 
den. LED-displayet blinker ”S -” Trykk på ”M”-knappen og hold den inne (i ca. 2 sekunder) til LED-displayet skifter til ”000”. Displayet går automa-
tisk tilbake til den valgte høyden. Den nye nedre grenseposisjonen er nå innstilt..
 
Fjerne de øvre/nedre grenseposisjonene:
Trykk på ”M”-knappen og hold den inne til LED-displayet blinker ”S-”, og slipp den. Trykk på ”M”-knappen igjen innen 5 sekunder og hold den 
inne i 2 sekunder. LED-displayet endres til ”555” og går deretter automatisk tilbake til høydevisning. De øvre og nedre grensene er nå fjernet.



SETTING THE UPPER & LOWER LIMITS (some models)

Etter at de øvre og nedre grensene er innstilt, kan det hende at posisjonen som tidligere er lagret i minnet (1 , 2, 3, 4), ligger utenfor det nye beve-
gelsesområdet. Da er det bare å tilbakestille minneposisjonene.
Hvis du forsøker å endre en tidligere innstilt øvre eller nedre grense og den ligger utenfor det eksisterende området, må du først fjerne de tidligere 
innstilte øvre/nedre grensene.

LÅS TIL HÅNDSETT (noen modeller)

Låse håndsettet:
Trykk på ”M”-knappen og hold den inne (i ca. 8 sekunder) til LED-displayet skifter til ”S -” og deretter til ”LOC.” Slipp knappen.
 
Låse opp håndsettet:
Trykk på ”M”-knappen og hold den inne (i ca. 8 sekunder) til LED-displayet skifter fra ”LOC” til høydevisning. Slipp knappen.

ENDRE TOMMER TIL CENTIMETER (noen modeller)

Trykk på NED-knappen på håndsettet (del 7) til sokkelen når laveste stilling. Trykk på NED-knappen igjen og hold den inne til displayet viser ”RST”. 

Trykk på 2-knappen og hold den inne (i ca. 5 sekunder) mens LED-displayet blinker ”RST” og deretter skifter til enten:  10.3 = cm
                                                                                                                                                                                                          10.4 =  tommer

Slipp 2-knappen. Trykk på 2-knappen igjen og hold den inne til ønsket innstilling er nådd. Når den valgte innstillngen vises, slipper du knappen og 
venter i ca. 5 sekunder til displayet går tilbake til ”RST”.

Fullfør tilbakestillingen ved å trykke på NED-knappen og holde den inne til skrivebordet senkes litt mer, heves litt og stopper. Slipp knappen. Den 
nye måleinnstillingen er lagret, og skrivebordet er klart til bruk.

CHANGING ANTI-COLLISION SENSITIVITY (some models)

Trykk på NED-knappen på håndsettet (del 7) til sokkelen når laveste stilling. Trykk på NED-knappen igjen og hold den inne til displayet viser ”RST”. 

Trykk på OPP-knappen og hold den inne (i ca. 5 sekunder) mens LED-displayet blinker ”RST” og deretter skifter til enten:
10.5 = 10 kg trykk (mest følsom)
10.6 = 15 kg trykk (middels innstilling)
10.7 = 20 kg trykk (minst følsom)

Slipp OPP-knappen. Trykk på OPP-knappen igjen og hold den inne til ønsket innstilling er nådd. Når den valgte innstillngen vises, 
slipper du knappen og venter i ca. 5 sekunder til displayet går tilbake til ”RST”.

Fullfør tilbakestillingen ved å trykke på NED-knappen og holde den inne til skrivebordet senkes litt mer, heves litt og stopper. Slipp knappen.
Den nye innstillingen av antikollisjonsfølsomhet er lagret, og skrivebordet er nå klart til bruk.
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En tilbakestillingsprosedyre krever at skrivebordsokkelen trekkes helt tilbake (lengre enn en eventuelt innstilt nedre grense).
Sørg for at du har tilstrekkelig klaring under skrivebordsokkelen.
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