
 

  

 

 

 

 

 
PROGRAMM ÜLES/ALLA:  Vajutage ÜLES nuppu, jalad liiguvad üles; Vajutage 
ALLA nuppu, jalad liiguvad alla; liikumise peatamiseks vabastage nupp.  

 

 

PROGRAMM KÕRGUSEPIIRANGUD: Liigutage kirjutuslaud soovitud kõrguse 
ülemise piirini. Vajutage ühe sekundi jooksul samaaegselt SEADISTUS 
nuppu ja ÜLES nuppu. Ülemine piir on seatud, kui ekraanile ilmub kiri HI. 
Tühistamiseks vajutage uuesti samu nuppe. Ülemine piir on tühistatud, kui 
ekraanile ilmub kiri HCL. Alumise kõrgusepiirangu seadmiseks vajutage ühe 
sekundi jooksul samaaegselt SEADISTUS nuppu ja ALLA nuppu. Alumine piir 
on seatud, kui ekraanile ilmub kiri LO. Tühistamiseks vajutage uuesti samu 
nuppe. Alumine piir on tühistatud, kui ekraanile ilmub kiri LCL. Kui teil on 
vaja programmeerida kõrgusepiiranguid, tehke seda alati enne eelseadete 
programmeerimist. 

 

 

PROGRAMM ASENDI EELSEADED: Kasutage ÜLES ja ALLA nuppe, et liigutada 
töölauale soovitud kõrgusele, vajutage samaaegselt SEADISTUS nuppu ja 
ühte neljast eelseadistatud asendi nupust. Saate programmeerida kuni neli 
eelseadet. Ekraanil kuvatakse 1CF, 2CF, 3CF ja 4CF, kui iga eelseade on 
valmis. 

 

 

PROGRAMM TOLL/CM: Vajutage SEADISTUS nuppu 7 sekundit, kuni 
ekraanile ilmub kiri SET, seejärel vajutage esimest eelseadistuse nuppu. 
LED näitab vaikimisi mõõteühikut, seejärel vajutage muutmiseks ÜLES või 
ALLA nuppu. 

 

 

ÜLEKUUMENEMINE: Ülekuumenemise vältimiseks ärge liigutage lauda 20-
minutise ajavahemiku jooksul pidevalt üle kahe minuti üles-alla. Kui laud 
ülekuumeneb, kuvatakse LED ekraanil OH. Lõpetage laua kasutamine 18 
minutiks ning laske laual jahtuda. 

KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 
Üles nupp Alla nupp Seadistusnupp 

Nelja Eelseadistatud Asendi 
Nupud 

 
 

Veenduge, et laua ees poleks takistusi. 
Veenduge, et töölaud ei puuduta ühtegi seina. 

Veenduge, et kõik juhtmed oleksid pikkuse muutmiseks 
sobiva pikkusega. 

 

 
LAUD TULEB ENNE ESMAKASUTAMIST LÄHTESTADA ning korralikult töötamiseks 
tuleb seda aeg-ajalt korrata. 
 Lähtestamiseks kasutage kõrguse regulaatorit. Kui teie töölaual on Bluetooth, 
saab lähtestamise ja programmeerimise teha ka telefoniga. Palun lugege 
üksikasjalikku APP juhendit. 

 

 

ALUSTAMINE: Vajutage ALLA nuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub 
RST. Töölaud läheb kõigepealt madalaimasse positsiooni, seejärel tõuseb pisut 
ja peatub. Vabastage  ALLA nupp, teie laud on nüüd kasutamiseks valmis. 

 

 

LÄHTESTAMINE: Pange tähele, et töölauda tuleb aeg-ajalt lähtestada, kui see 

ei tööta korralikult (sellistel puhkudel nagu äkiline voolukatkestus jne). 

Lähtestamisprotsess on sama mis alustamisel ja nõuab enamat kui lihtsat voolu 

välja- ja sisselülitamist nagu enamus elektroonilisi seadmeid. Ühendage 

toitejuhe 20 sekundiks lahti, ühendage tagasi ja järgige alustamisprotseduuri. 



 

  

 
VEAOTSING 

Probleem/Veateade Lahendus 

 

 

Lauda ei lähtestata 

Teostage sügav lähtestamine. 
Ühendage üks mootorikaabel lahti ja 
vajutage üles nuppu. Ekraanile ilmub 
ER1 või ER2. Ühendage toitejuhe lahti, 
oodake 20 sekundit ja ühendage 
uuesti. Lähtestage laud. Kui probleem 
püsib, vahetage mootorikaablid 
juhtpuldil ja proovige uuesti 
lähtestada. 

   

Ülekuumenemine (Bluetooth 
seadmel) 

Juhtpaneelil kuvatakse teade OH. 
Lõpetage laua kasutamine 10 
minutiks ning laske laual jahtuda. 

 

 

 

Mootori kokkujooksmine (Bluetooth 
seadmel) 

Juhtpaneelil kuvatakse teade ER1 
või ER2.  Ühendage toitejuhe lahti, 
oodake 20 sekundit ja ühendage 
uuesti. Lähtestage töölaud. Kui 
probleem püsib, vahetage 
mootorikaablid juhtpuldil ja 
proovige uuesti lähtestada. 

 

 
Mootori kiiruse rike 
(Bluetooth seadmel) 

 
Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 
20 sekundit ja ühendage uuesti. 
Lähtestage töölaud. Kui probleem 
püsib, vahetage mootorikaablid 
juhtpuldil ja proovige uuesti 
lähtestada. 

 

 
 

Mootori juhtme rike 
(Bluetooth seadmel) 

Juhtpaneelil kuvatakse teade ER1 
või ER2. Ühendage toitejuhe lahti, 
oodake 20 sekundit ja ühendage 
uuesti. Lähtestage töölaud. Kui 
probleem püsib, vahetage 
mootorikaablid juhtpuldil ja 
proovige uuesti lähtestada. 

 

 
VEAOTSING 

Probleem/Veateade Lahendus 

 

Laud ei liigu üles ega alla. 
Juhtpaneel läheb põlema, kui 
suvalist nuppu vajutatakse. 

Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 
20 sekundit ja ühendage uuesti. 
Lähtestage töölaud. Kui probleem 
püsib, vahetage mootorikaablid 
juhtpuldil ja proovige uuesti 
lähtestada. 

 

 

 

 

 

Laud ei liigu üles ega alla. Juhtpaneel 
ei lähe põlema, kui suvalist nuppu 
vajutatakse. 

 

 

 

Kontrollige kõiki ühendusi. 
Veenduge, et toitejuhe on 
ühendatud juhtpuldi ja 
pistikupesaga. Lähtestage töölaud, 
kui juhtpaneel läheb põlema. Kui 
probleem püsib, vahetage 
mootorikaablid juhtpuldil ja 
proovige uuesti lähtestada. 

 

 

 
Laud on ebaharilikult mürarikas 

 

Laual on mitu astet. On 
normaalne, et kui laud liigub 
ühest astmest teise on see 
lärmakam.  Kui laud on 
ebatavaliselt mürarikas, kandke 
sellele silikonmääret. 

 

 

 
Postid ei tõuse ühtlaselt üles 

 

Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 
20 sekundit ja ühendage uuesti. 
Lähtestage töölaud. Kui probleem 
püsib, vahetage mootorikaablid 
juhtpuldil ja proovige uuesti 
lähtestada. 

 


