
A. Konfiguracja parametrów początkowych:

1. Naciśnij i przytrzymaj „M + ”.  Na  wyświetlaczu  wyświetli  się  „SET”  oraz  rozpocznie  się  proces

ustawienia parametrów początkowych. Najpierw biurko ustawi się w pozycji  najniższej,  następnie w

najwyższej, po czym zatrzyma się pomiędzy. Konfiguracja jest zakończona oraz gotowa do pracy.

2. Ustawienia należy skonfigurować za każdym razem, kiedy użyty zostanie inny stelaż.

3. System zapamięta  najwyższą  oraz  najniższą  pozycję  biurka.  Nie  trzeba  konfigurować  ustawień  po

wyłączeniu zasilania.

4. Najniższa pozycja to „070” i ta liczba pojawi się na kontrolerze kiedy zostanie wciśnięty przycisk  oraz

biurko opuści się na sam dół.

B. Operacje

1. Naciśnij i przytrzymaj  aby biurko podniosło się i zatrzymało w najwyższej pozycji.

2. Naciśnij i przytrzymaj  aby biurko opuściło się i zatrzymało w najniższej pozycji (070).

C. Funkcje pamięci

1. Aby zapamiętać  pozycję  biurka,  ustaw dowolną wysokość,  po  czym naciśnij  i  przytrzymaj  „M”.  Na

wyświetlaczu wyświetli się „SET”. Wprowadź dowolny numer od 1 do 4. Wysokość zostanie zapamiętana

pod wybranym numerem ustawień.

2. Przyciśnij jeden z wybranych numerów ustawień. System ustawi biurko w zapamiętanej pozycji. Aby

zatrzymać biurko naciśnij dowolny przycisk.

D. Ochrona przed przeciążeniem

1. Kiedy obciążenie biurka przekroczy 120kg, na ekranie wyświetli się kod „E01”. Oznacza to przeciążenie

biurka.

E. System antykolizyjny

1. Naciśnij i przytrzymaj „M + + 3” przez 3 sekundy aby aktywować system antykolizyjny. Zaświecona

zostanie dioda w prawym-dolnym rogu wyświetlacza.

2. Aby wyłączyć system, należy powtórzyć proces: naciśnij i przytrzymaj „M + +  3”  przez  3  sekundy.

Dioda w prawym-dolnym rogu wyświetlacza zgaśnie.

3. Kod ustawień antykolizyjnych to „E16”

4. System posiada 3 stopnie siły ochrony antykolizyjnej:

1. Stopień 1 (dla kolizji lekkich),

2. Stopień 2 (dla kolizji średnich),

3. Stopień 3 (dla kolizji silnych).

Naciśnij i przytrzymaj „M + + 1” przez 3 sekundy aby zmienić stopień siły kolizji. Na wyświetlaczu zostanie

wyświetlony numer stopnia jako 1, 2, 3.

F. Ustawienie najniższej pozycji

1. Naciśnij i przytrzymaj „M + 1 + ”.  Wyświetlacz  zacznie  mrugać.  Należy  ustawić  żądaną  wartość

wysokości  poprzez  naciśnięcie   aby zwiększyć,  lub   aby zmniejszyć wartość na wyświetlaczu.

Zakres zmiany wynosi od 10 do 150. Na końcu ustawienie potwierdzić naciskając przycisk „M”.


