
Двомоторний електричний стіл для роботи 

стоячи/сидячи

Інструкція зі збирання
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послабити гвинти

(8 штук)

доки отвір не Звільниться
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розтягніть



Не затягуйте повністю гвинти,

доки всі гвинти не будуть на місці
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8 X Елемент “А”

8 X Елемент “B”
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Крок 6

Крок 7
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Не затягуйте повністю гвинти,

доки всі гвинти не будуть на місці

8 X Елемент “Е”



Зменшіть відстань між

двома опорами
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Крок 9

Не затягуйте повністю гвинти,

доки всі гвинти не будуть на місці



Блок управління

Крок 12
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Не затягуйте повністю гвинти,

доки всі гвинти не будуть на місці

8 X Елемент “С”

3 Х Елемент “D”

Пульт управління
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Крок 13
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Не затягуйте повністю гвинти,

доки всі гвинти не будуть на місці
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Крок 15



Цей стіл з електричним регулюванням по висоті має електродвигуни і 
призначений для використання тільки в сухих робочих місцях.

Переконайтесь, що жодних перешкод на шляху столу немає. 
Переконайтесь, що стіл не торкається жодних стін. Переконайтесь, що всі 
шнури мають відповідну довжину, щоб відповідати зміні висоти.

Не сидіть і не стійте на рамі столу. Не знаходьтесь під рамою столу, що 
працює.

Не кладіть під стіл будь-які предмети заввишки більше 50 сантиметрів.

Не відкривайте жоден компонент - ноги, коробку управління або 
вимикач.Існує небезпека травмування та ураження електричним 
струмом.

Перевірте, що джерело живлення становить від 220В до 240В, перш ніж 
підключати живлення у блок управління.

Цей продукт розроблений з робочим циклом 10% (2 хв., роботи 18 хв. 
простою).

За жодних обставин виробник не приймає гарантійні претензії

або вимоги про відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок 
неналежного використання рами столу.

Застереження / інформація

Важливо: будь ласка, читайте інструкцію уважно
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Тримайте всі електричні компоненти подалі від рідин. Існує небезпека 

травмування та ураження електричним струмом.

Тримайте дітей подалі від працюючого столу, блоку управління та пульта 

управління. Існує небезпека травмування та ураженняелектричним 

струмом.

Перед використанням детально ознайомтеся з інструкцією.

Перед усуненням проблем


• Зупиніть опори столу.


• Вимкніть джерело живлення та витягніть штепсельну розетку.


• Зніміть все з поверхні столу, що може додатково навантажувати стіл.

Перед запуском:


• Перевірте, що джерело живлення становить від 220В до 240В, перш ніж 

підключати живлення у блок управління.


• Збірка має бути завершена перш ніж підключати живлення у блок 

управління

Під час роботи:


• Якщо на панелі управління виходять незвичні шуми або запахи, 

вимкніть основне живлення негайно.


• Слідкуйте за тим, щоб кабелі не були пошкоджені.


• Відключіть основний кабель живлення столу перед його переміщенням

Інструкція з техніки безпеки
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Зберегти 

позицію

Збережені позиціїї Дисплей висоти підйом Опускання

За допомогою цієї функції можна налаштувати стіл на збережену висоту з 4 

положеннями. Якщо ви перемикаєте блок управління вперше, всі збережені 

позиції встановлені наперед.


Щоб змінити збережену позицію, виконайте наступні дії:


Натискайте клавіші «˄» або «˅», щоб налаштувати робочий стіл на потрібну 

висоту, на дисплеї відображатиметься висота робочого


столу.

Потім натисніть «M» доки екран не почне блимати, натисніть потрібне 

положення пам’яті. Положення записане.


Примітка: світлодіодний дисплей має допуск ± 0,1 см.

Натисніть кнопку «˄» або «˅», щоб збільшити або зменшити висоту.

Зберігання положення
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ВАЖЛИВО: Ви повинні виконати скидання перед використанням столу.

Переконайтеся, що жодних перешкод на шляху столу немає.

Переконайтесь, що робочий стіл не торкається стін.

Переконайтесь, що всі шнури мають відповідну довжину, щоб відповідати 
зміні висоти.

Якщо положення робочого столу знаходиться не на найменшій висоті. 
Будь ласка, натисніть «˄» та «˅» одночасно, поки стіл не досягне

мінімальної висоти - скидання завершено.

Натискайте одночасно «˄» та «˅» протягом 3 секунд, поки не з’явиться 
дисплей показує «RES» - скидання завершено.

Порядок скидання (reset)
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Установка рівня зусилля проти 

зіткнення

Система має функцію протидії зіткненням в 3-х показниках міцності L2, L3, 

L4. Режим L2 найлегший, і поступово збільшується до L4, за


замовчуванням заводські показники зусилля проти зіткнення - L3.


Зверніть увагу: L1 – функція проти зіткнення вимкнена. Щоб встановити 

рівень зусилля проти зіткнення:


Натисніть одночасно «M» і «М2» протягом 3 секунд, а на дисплеї цифрового 

контролера натисніть «2», на ньому відображається L2,встановлюється 

показник міцності L2, очікуючи, що контролер покаже висоту, налаштування 

завершено. Ту ж операцію встановлюютьL3, L4, L1.
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Усунення проблем

Нижче наведено можливі помилки, які можуть 

відображатися на дисплеї. Помилки 

відображатимуться лише при натисканні кнопки.
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Кодпомилки Опис Вирішення

Е01 Швидкість підйому опор 
неможливо синхронізувати або 
виникла помилка сигналу Холла

Впевніться, що всі дротові 
з’єднанняскомутовано правильно

Е04 Опора 1 перевантажена, 
спрацювання захисту від надмірної

напруги

Зніміть все зі столу і виконайте 
процедурускидання. Не вмикайте 
протягом 18 хвилин.

Е08 Опора 2 перевантажена, 
спрацювання захисту від надмірної

напруги

Зніміть все зі столу і виконайте 
процедурускидання. Не вмикайте 
протягом 18 хвилин.

Е10 Опора 1 здійснила зіткнення і 
повернулася назад в попереднє 
положення по висоті

Стіл автоматично зупиниться і 
повернеться в положення на 2 см 
назад. Зніміть все зі столу і

виконайте процедуру скидання

Е20 Опора 2 здійснила зіткнення і 
повернулася назад в попереднє 
положення по висоті

Стіл автоматично зупиниться і 
повернеться вположення на 2 см 
назад. Зніміть все зі столу і

виконайте процедуру скидання

HOT Захист від перегрівання Не вмикайте протягом 18 хвилин.


