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Pred uporabo in zagonom mize natančno preberite navodila in varnostne ukrepe v priročniku. Če imate kakršne 

koli težave ali sporočila o napaki, si oglejte navodila za odpravljanje težav. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite 

neposredno na našo podporo strankam.

Mizo postavite blizu električne vtičnice in vanjo priključite napajalni kabel.

2 SPLOŠNO

1 LEGENDA

3 NAPAJANJE

4 ODPRAVA NAPAK 

Večino napak je mogoče odpraviti z ročno ponastavitvijo.

4.1 ROČNA PONASTAVITEV

1. Pritisnite in držite pritisnjen gumb „Puščica dol“, dokler zgornja miza ne doseže najnižjega položaja 

 (programiran položaj mize).

2.  Ponovno pritisnite gumb „Puščica dol“ in držite gumb pritisnjen. Po približno 3 sekundah se namizna plošča  

 premakne naprej navzdol, dokler ni dosežen absolutni najnižji položaj mize.

3. Sprostite gumb „Puščica dol“. Mizo je sedaj mogoče spet normalno uporabljati.

Puščica 

za pomikanje po meniju dol

Puščica 

za pomikanje po meniju gor

LED Signalna lučka
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Miza se ustavi 1 cm 

preden doseže 

najnižjo pozicijo

Varnostna nastavitev – Miza 

se pri spuščanju ne sme 

nenadoma spustiti na najnižjo 

pozicijo  

Držite ročno stikalo pritisnjeno, dokler 

se miza z zmanjšano hitrostjo ne

zniža se najnižja pozicijo

Napaka   Vzrok    Odprava

4.2 MOREBITNE MOTNJE IN ODPRAVA LE-TEH 

Sporočila o napakah na zaslonu ročnega stikala:

Sprostite vse gumbe in počakajte 5 sekund. 

Nato poskusite premakniti mizo. Odklopite 

vse komponente iz električnega razde-

lilca. Odklopite razdelilnik iz električnega 

omrežja. Preverite, ali je električni razdelilec 

pregret. Po potrebi naj se ohladi. Preverite 

vse povezave in ponovno priključite sistem. 

Če težava ni odpravljena: izvedite ročno 

ponastavitev.

Prilagodite izravnalne noge, tako da se 

enakomerno dotikajo tal.

Rdeča lučka 

utripa

Opozorilo o sistemski napaki

Izravnalne noge niso 

poravnane 

Okvarjeno ročno stikalo  

Premor ni upoštevan 

Stik s tekočino 

Kontaktirajte podporo strankam

Po 18 minutnem premoru se lahko miza 

ponovno normalno uporablja

Kontaktirajte podporo strankam

Vtaknite napajalni kabel v vtičnico

Upravljajte sistem kot običajno

Pogoni ali krmilniki 

ne delujejo

LED ne sveti

Napajalni kabel ni v vtičnici 

Sistem deluje normalno

Okvarjeno krmiljenje motorja

Sistem ni optimalno povezan

Kontaktirajte podporo strankam

Za navodila glejte priročnik za konfiguracijo

Privijte vijake s priloženim orodjem ali 

z baterijskim vijačnikom.

Miza se maje Pritrdilni vijaki niso zategnjeni 
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Počakajte, da LED neha utripati

Odstranite oviro s mize. Odstranite 

nepotrebne obremenitve z mize.

Upravljajte sistem kot običajno.

Zelena lučka utripa Zagon sistema

Ponastavitev v teku

Zelena lučka utripa

hitro

Delovni cikel presežen

Potrebna je ročna ponastavitev Opravite ročno ponastavitev

Zaznavanje trkov (ISP)

Opomba:  

Če je med nastavitvijo višine prišlo do izpada električne energije ali je napajalni kabel izključen, bo morda 

potrebna ročna ponastavitev.

Ponastavitev krmiljenja na tovarniške nastavitve

 1. Istočasno pritisnite gumba UP in DOWN in ju nato spustite.

 2. Pritisnite in držite gumba UP in DOWN za 10 sekund

▸   LED lučka zasveti rdeče.

 3. Ko lučka začne utripati, spustite gumba UP in DOWN. 

 4. Sistem je zdaj ponastavljen na tovarniške nastavitve. Sistem lahko spet 

  normalno uporabljate.

5 DODATEK

10 s


