
3. Navodila za uporabo

Funkcija pomnilnika višine:
1. Ko je miza v statičnem stanju, tri sekunde držite tipko “1”. Na zaslonu se prikaže
 “     ”, kar pomeni, da je bila shranitev uspešna.
2. Gumbi “2”, “3”, in “4” imajo vsi enako funkcijo, kot gumb “1”. Ponovite zgornje 
korake, da shranite višino na ustrezen položaj 2 ali 3 ali 4, na zaslonu pa se bo pri-
kazalo  “      ”, “      ” ali “      ”.
3. Ko je namizna plošča na kateri koli višini, pritisnite gumb "1" ali "2" ali "3" ali "4", 
da se samodejno prilagodi na shranjeno mesto. 

1. Izgled izdelka
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LED Zaslon

2. Specifikacija izdelka

Opis gumbov: Zaslon ima šest gumbov “▲” , “▼”, “1”, “2”, “3”, “4”
(1) "▲" : Nastavitev mize navzgor
(2) "▼" : Nastavitev mize navzdol 
(3)"1": Položaj 1, prva shranjena višina
(4)"2": Položaj 2, druga shranjena višina
(5)"3": Položaj 3, tretja shranjena višina
(6)"4": Položaj 4, četrta shranjena višina
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Funkcija za nastavljanje višine:
Pritisnite gumb "▲" ali "▼"  da nastavite višino mize. LED zaslon prikazuje trenutno 
višino.



29V DC napajalna funkcija
1. V delovnem stanju mize, 2pin na zadnji strani krmilne omarice ne oddaja enosmerne 
napetosti 29V. 
2. V statičnem stanju mize, 2pin na zadnji strani krmilne omarice ne oddaja enosmerne 
napetosti 29V.

Prilagoditev občutljivosti proti trčenju 
1. Hkrati pritisnite in za 5 sekund držite gumba "▲" in "▼, da vklopite funcijo za občutlji
vost. S pritiskom na "▲" ali "▼ lahko preklapljate med stopnjam: “      ”, “      ”, “      ” ali 
“      ”.
2. Na zaslonu se prikaže “      ”, kar pomeni, da je funkcija proti trčenju izklopljena; če 
zaslon kaže “      ”, pomeni nizka občutljivost; če zaslon prikazuje “      ” pomeni srednjo 
občutljivost; “      ” pa pomeni visoko občutljivost (tovarniško nastavljena vrednost).
3. Ko se miza viša ali niža, se ob trku z oviro takoj odbije, da se prepreči škoda.

Obdelava kode
1. Ponastavitvena funkcija: Ko LED zaslon prikazuje “       ” ali “       ”, še naprej pritiskajte
gumb “▼”, dokler miza ne doseže najnižjega položaja, odskoči ter se ustavi. Šele ko se na 
zaslonu izpiše najnižja višina, spustite gumb "▼" za ponastavitev. Nato lahko uporabljate 
mizo kot običajno.
2. Če se izpiše “E01” ali “E02”, pustite da miza miruje vsaj 18 minut. Šele potem lahko spet 
normalno funkcionira.
3. Če se pojavijo druge kode in po pritisku gumba “▼” ni odgovora, se prepričajte, da kabel
ni poškodovan ter da je povezava normalna. Izklopite napajanje za več kot 10 sekund, nato 
ponovno vklopite napajanje. Prikaže se “       ” ali “       ”, nato dolgo pritisnite gumb "▼" 
za ponastavitev.
4. Če se izvedejo zgornje funkcije, miza pa še vedno ne deluje normalno, se obrnite na 
službo za pomoč strankam.

Odlaganje odpadkov
Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete vreči med druge gospodinjske odpadke. Da
preprečite morebitno škodovanje okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega od-
laganja odpadkov, jih odgovorno 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.


