
Stelaż z elektryczn ą regulacj ą wysoko ści
MODEL A-103-2

INSTRUKCJA MONTA ŻU ORAZ OBSŁUGI

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 110〜240 V AC 50/60 Hz 

Napięcie wyjściowe: Max 32 V DC

Maksymalny udźwig: 120 kg

Maksymalna prędkość: 35 mm/s

Zakres regulacji wysokości: 600 mm〜1250 mm

Zakres regulacji długości: 1000 mm〜1800 mm 

Cykl pracy: 10%（2 minuty ciągłej pracy i 18 minut 

przerwy）

Temperatura: 0〜40 ℃

Zawarto ść

Uwaga:  Poniższe zdjęcia są tylko w celach informacyjnych, w niektórych przypadkach mogą się różnić. Należy zapoznać się z produktem    
  końcowym. W razie problemów skontaktuj się z obsługą klienta.
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Instrukcja obsługi

1. Przed pierwszym u życiem lub w przypadku wskazywania bł ędnej wysoko ści, stela ż musi zosta ć zresetowany. W tym
celu przytrzymaj jednocze śnie strzałk ę w gór ę oraz strzałk ę w dół, a ż stela ż zjedzie do najni ższej pozycji. Nast ępnie
zwolnij przyciski, aby uko ńczyć resetowanie.

2. Przyciśnij strzałkę w górę, aby zwiększyć wysokość stelaża. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
3. Przyciśnij strzałkę w dół, aby zmniejszyć wysokość stelaża. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
4. Stelaż nieużywany przez 30 sekund przejdzie w tryb spoczynku. Aby wznowić pracę wciśnij jakikolwiek przycisk (z wyjątkiem

przycisku S).
5. Aby zapamiętać pozycję stelaża:

① Ustaw stelaż w wybranej pozycji za pomocą strzałek w górę i w dół.

② Wciśnij przycisk S. Wyświetlacz zacznie migać.

③ W ciągu pięciu sekund przyciśnij wybrany numer, aby zapisać na nim ustawienia.

④ Powtórz ten sam proces z pozostałymi dwoma numerami. Numery 1, 2 i 3 pozwalają na zapis trzech różnych pozycji. 
Numery pamięci można wykorzystać wielokrotnie. Pozycje zostaną zapamiętane również w przypadku odłączenia stelaża od 
prądu.

⑤ Aby ustawić stelaż w zapamiętanej pozycji, wciśnij wybrany numer i poczekaj, aż stelaż osiągnie żądaną wysokość.

6. Ustawienie dolnego limitu wysokości:  wciśnij  jednocześnie przycisk  S oraz 1.  Wyświetlacz zacznie migać  oraz wyświetli
rzeczywistą wysokość stelaża. Za pomocą strzałek w górę oraz w dół ustaw żądaną wysokość stelaża. Przytrzymaj przycisk
S oraz 1 przez 3 sekundy, aby zakończyć ustawianie dolnego limitu wysokości.

7. Ustawienie górnego limitu wysokości:  wciśnij  jednocześnie przycisk S oraz 2. Wyświetlacz zacznie migać  oraz wyświetli
rzeczywistą wysokość stelaża. Za pomocą strzałek w górę oraz w dół ustaw żądaną wysokość stelaża. Przytrzymaj przycisk
S oraz 2 przez 3 sekundy, aby zakończyć ustawianie górnego limitu wysokości.

8. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk S oraz 3, aby zmienić jednostkę wyświetlanej wysokości (cm lub cale).
9. Kalibracja wyświetlanej wartości (jeśli wysokość rzeczywista biurka jest inna niż wysokość wyświetlana):

① Przytrzymaj strzałkę w dół, aż stelaż zjedzie do najniższej pozycji.

② Przytrzymaj strzałkę w dół przez 10 sekund, aby przejść do trybu ustawiania wysokości podstawowej.

③ Za pomocą strzałek w górę i w dół ustaw rzeczywistą wysokość biurka (przycisk 3 zmienia aktualną pozycję). Wciśnij 
jednocześnie przyciski 1 i 2, aby zatwierdzić ustawienia.

10. Ustawienie czułości systemu antykolizyjnego: wciśnij jednocześnie przyciski 2 oraz 3 przez 5 sekund. Wyświetlacz zacznie 
migać. Przyciśnij 1, 2, 3 lub S, aby ustawić czułość (1 – największa, 2 – średnia, 3 – niska, S – domyślna).



Rozwiązanie typowych bł ędów

Błąd Rozwi ązanie

Po podłączeniu zasilania, stelaż nie reaguje na jednoczesne
wciśnięcie strzałki w dół i w górę.

1. Sprzawdź połączenie wszystkich przewodów

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Po podłączeniu zasilania, stelaż nie reaguje na wciśnięcie 
strzałki w dół i w górę. Wyświetlacz wskazuje błędy 
E01/E02/E03/E04/E05.

1. Sprzawdź połączenie wszystkich przewodów

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Stelaż podnosi się bardzo wolno lub nie podnosi się wcale. 
Wyświetlacz wskazuje błędy E07/E08.

1. Sprawdź czy obciążenie stelaża nie przekracza 120 kg

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Wyświetlacz wskazuje błąd E10.
1. Wciśni strzałkę w dół, dopóki stelaż nie zostanie zresetowany

2. Przytrzymaj jednocześnie strzałkę w dół i w górę

Wyświetlacz wskazuje błąd: "HOT".
1. Przerwij pracę stelaża na 18 minut

2. Odłącz stelaż od zasilania na 10 sekund

Stelaż samoczynnie zmniejsza wysokość.
1. Sprawdź czy obciążenie stelaża nie przekracza 120 kg

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Stelaż się nie podnosi.
1. Zresetuj ustawienia stelaża (krok 1 z instrukcji obsługi)

2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Silnik pracuje nieprawidłowo. 1. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Wyświetlacz wskazuje błąd: "LOC". 1.Przyciśnij jednocześnie strzałkę w górę oraz przycisk S

Uwaga

1. Produkt należy używać zgodnie z wymaganiami technicznymi.
2. Nie wystawawiać na działanie promieni słonecznych oraz unikać wysokich temperatur. Stelaż przeznaczony tylko do użytku 

wewnątrz.
3. Trzymać z daleka od żrących gazów, zakurzonego środowiska, wody oraz wysokiej wilgotności. 
4. Zabronione jest rozkręcanie podzespołów przez osoby nieupoważnione - grozi porażeniem prądem.
5. Używanie stelaża przez dzieci jedynie pod kontrolą dorosłych. Brak kontroli może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
6. Nie używać stelaża w przypadku uszkodzenia przewodów – przed kontynuowaniem pracy muszą one zostać wymienione 

przez producenta lub odpowiedniego specjalistę.
7. Upewnij się, że na stanowisku pracy nie ma żadnych niebezpiecznych źródeł zagrożeń.
8. Zachowaj oryginalne opakowanie, aby wykorzystać je w przypadku ewentualnego użycia podczas transportu w przyszłości.


