
PISALNA MIZA CLASSIC
Vodnik za namestitev

2

70kg

25mm/s

100-240V

1215mm

ET116G

Dolžina 1000~1600mm   Širina 500~750mm

Številka izdelka

Število stopenj 

Maksimalna nosilnost

Maksimalna hitrost

Vhodna napetost

Najvišji položaj

Najnižji položaj

Dimenzije mize

Delovni cikel

Temperature

  Največ 2 minuti neprekinjenega delovanja, sledi 18 min. premora

0-40°C

715mm
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ST4.2x16
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Seznam opreme

Tehnični podatki

Pozor: Spodnje risbe so zgolj informativne narave in se lahko nekoliko razlikujejo od prejetih izdelkov. Če manjka orodje ali imate težave z namestitvijo,
se obrnite na prodajalca.

Vtič
4*4 Notranji šesterokotni

imbus/ 5*5 imbus
(s križem)

Imbus ključ/ 
navaden ključ
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Prikaz sestavitve

Št. Del Kol. Št. Del Kol.

Levi nosilec Prečni nosilec

Desni nosilec Prenosna palica

Okrasna plošča Dvižni nosilec

Stranski profil Vznožje

Stikalni kabel Upravljalnik

Napajalnik Napajalni kabel

   Vezica

H

4x4/
2.5x2.5

x2

H( 4x4)

H( 2. 5x2. 5)
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2 3

KORAK 1 Sestavi nosilec in prenosno palico 

Odtegni

Na obeh koncih vstavite tako, da nalepke ne bodo izpostavljene.

Odtegni pred sestavljanjem

Vstavi Vstavi

Vstavi in zategni

Zategni
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KORAK 3

KORAK 4

KORAK 5

KORAK 2 Namestitev stranske cevi

Plug

Uporabite 5x5 imbus (H) za privitje vijakov (E), pričvrstitev stranskih profilov (7), ter vstavite vtiče (A) v stranske luknje.

Pritrdite mizo na nosilec Opomba: nosilec postavite na sredino deske in na vsaki strani pustite 
ustrezno razdaljo, nato pa jo popravite. Če širina nosilca ne ustreza,
lahko za prilagoditev širine uporabite korak 1.

Zategnite vijake (G)

Razdalja do roba ne sme presegati 200mm H (Ključ za matice)

Namestite nosilec (korak 2), na mizno ploščo, z imbusom 5*5 (H) privijte vijake (G) in vijake (B) ter zategnite.

Namestitev okrasne plošče in upravljalca

ST4.2x19

Pritrdite okrasno ploščo (5) z vijaki C, da prekrijete glavne dele prenosne palice;
pritrdite upravljalnik (10) na položaju na strani motorja (kot je prikazano na sliki), 
in zategnite z vijaki ST4.2x19.

Napeljava upravljalca, motorja in napajalnika

Priključite napajalni kabel
(9), kabel stroja, upravlja-
lec (10) in napajalnik (11)
kot prikazuje slika ter u-
porabite vezice, da raz-
poredite žice.

S kabelsko vezico (13) pritrdite
vsak priključni kabel na mizi

Odtrgajte
Vstavite 
kabel

Pritrdi
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4x4扳手
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KORAK 6

KORAK 7

Sestava dvižnega nosilca

1. Vstavite dvižni nosilec v men-
jalnik, kot prikazuje slika.

2. Zavrtite dvižni nosilec (6) v 
smeri urinega kazalca dokler se
ne ustavi v poziciji, kot prikazano 
na sliki.

3. Ko zavrtite v prikazan položaj, 
najprej uporabite 4x4 imbus (H) 
da privijete in zategnete vseh 8
vijakov (D).

Namestitev vznožja

Namestite vznožje (8) na dvi-
žni nosilec in zategnite 8
vijakov (F) z 4x4 imbusom (H).
Ko zaključite montažo, obr-
nite mizo, priključite napajan-
je in nastavite višino.

Kako deluje upravljalec

Dvigovanje višine mize

Spuščanje višine mize

Delovanje

Gumb

Gumb DOL

Gumb GOR

  

Gumb za dvigovalno funkcijo:

Ponovna nastavitev:
Pritisnite gumb “▲” ali “▼"  da nastavite višino mize

Če sistem ne deluje pravilno, spustite mizo v najnižjo pozicijo, 
ponovno pritisnite in držite gumb "▼" več kot 5 sekund in s 
tem ponastavite dvigovalno funkcijo.

2. Kontaktirajte prodajalca

2. Kontaktirajte prodajalca

1. Ponastavitev

2. Kontaktirajte prodajalca

2. Kontaktirajte prodajalca

1. Počakajte 30 minut

2. Kontaktirajte prodajalca

1. Preverite nosilnost; maks. 70kg

1. Preverite nosilnost; maks. 70kg

Višina mize se nezviša

Preveč dvigovanja

Gre dol, vendar ne gor

Drsi navzdol

Neodzivnost
1.Preverite, da so kabli dobro vstavljeni

Pozor!

1. Napajanje: AC100V-240V, 50 / 60HZ
2. Storitveno okolje: 0-40℃
3. Pred čiščenjem izključite napajalni vtič, prah pa obrišite z rahlo mokro krpo. Pri čiščenju pazite, da 
kapljice ne padejo v notranje dele in ne popuščajo priključka. .
4. Električna škatla vsebuje elektronske komponente, kovine, plastiko, žice itd., Zato jo zavrzite v 
skladu z okoljsko zakonodajo vsake države, ne s splošnimi gospodinjskimi odpadki. 
5. Pred uporabo natančno preverite, ali je montaža pravilna in popolna.
6. Pred prvo uporabo se seznanite z vsemi funkcijami in programskimi nastavitvami izdelka. 
7. Otrokom se je prepovedano igrati na izdelku zaradi nepredvidenih dejanj, ki imajo lahko nevarne
posledice. Za nepravilno ravnanje, prodajalec ne odgovarja.
8. Rahel hrup, ki ga zaradi konstrukcije povzroči klinasti jermen ali zavorni sistem, ne bo vplival na 
uporabo opreme.
9. Z jedkimi ali abrazivnimi materiali je prepovedano čistiti opremo. Zagotoviti morate, da uporabljeno 
čistilo ne bo onesnaževalo okolja.
10. To napravo naj ne uporabljajo otroci mlajši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi sposobnostmi
ali duševnimi motnjami. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
11. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
12. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno 
usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
13. Prepričajte se, da v vašem delovnem okolju ni virov nevarnosti. npr. ležeče nepospravljeno orodje.
Vedno bodite previdni pri ravnanju z embalažnimi materiali, da se izognete morebitni nevarnosti, npr. 
plastična vrečka lahko pri otrocih povzroči zadušitev.
14. Po potrebi hranite originalno embalažo opreme, če jo boste v prihodnosti uporabili pri prevozu.

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete vreči
med druge gospodinjske odpadke. Da preprečite 
morebitno škodovanje okolju ali zdravju ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovor-
no reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno upo-
rabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno 
napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiralnike 
ali se obrnite na prodajalca, ki bo odnesel izdelek v 
okolju varno recikliranje.

Odlaganje odpadkov

Reševanje pogostih napak

Naslednji nasveti vam bodo pomagali odkriti in odpraviti pogoste napake. Če 
napaka, ki ste jo odkrili, ni navedena spodaj, se obrnite na svojega dobavitelja. 
Samo proizvajalec in strokovnjaki so sposobni raziskati in popraviti take napake. .

Pojav napake Način


