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Läs noggrant instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i handboken innan du startar tabellen. Om du har problem 

eller felmeddelanden kan du läsa den här felsökningsguiden. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår 

kundsupport.

Placera bordet nära ett eluttag och anslut strömkabeln till eluttaget.

2 ALLMÄNT

1 GUIDE

3 STRÖMFÖRSÖRJNING

4 FELSÖKNING

De flesta fel kan åtgärdas med en manuell återställning.

4.1 MANUELL ÅTERSTÄLLNING

1.  Tryck på „skrivbord nedåt“. Håll knappen „skrivbord nedåt“ intryckt tills skrivbordet har nått den lägsta 

 positionen (programmerad skrivbordsposition).

2.  Tryck på „skrivbord nedåt“ och håll knappen intryckt. Efter cirka 3 sekunder flyttas skrivbordet längre ner 

 tills lägsta position är nådd. 

3. Släpp knappen „skrivbord nedåt“. Skrivbordet kan nu användas normalt igen.

Knapp 

skrivbord nedåt

Knapp 

skrivbord uppåt

LED signalljus
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Skrivbordet stannar 1 

cm innan den når den 

lägsta positionen

Säkerhetsinställning – 

Skrivbordet ska inte åka ner 

till lägsta position med högsta 

hastighet

Fortsätt att hålla ner knappen tryckt tills 

bordet åker ner till lägsta position med 

lägre hastighet

Problem   Möjlig orsak   Lösning

4.2 MÖJLIGA STÖRNINGAR OCH LÖSNINGAR

Felmeddelanden på displayen:

Släpp alla knappar och vänta 5 sekunder. 

Försök sedan att köra border upp eller ner. 

Koppla bort alla komponenter från Power 

Hub. Koppla ur strömmen ur din Power Hub. 

Kontrollera att din Power Hub inte är över-

hettad. Låt den svalna vid behov. Kontrollera 

alla anslutningar och anslut systemet igen. 

Om problemet kvarstår: utför en manuell 

återställning.

Justera nivelleringsfötterna så att de berör 

golvet jämt

Det blinkar ett rött ljus System Error Varning

Nivelleringsfötterna är inte 

jämnt inställda

Kontrollera är defekt 

Skrivbordet pausades inte 

tillräckligt länge

Kontakt med vätska

Kontakta kundtjänst

Efter 18 minuters paus kan bordet användas 

igen normalt

Kontakta kundtjänst

Anslut Strömkabeln till ett eluttag

Fortsätt att använda systemet som normalt

Enheterna eller 

kontrollerna

fungerar inte

LED lyser inter

Strömkabeln är inte 

inkopplad

Systemet fungerar normalt

Motorstyrningen är defekt 

Systemet är inte inkopplat 

optimalt

Kontakta kundtjänst

Kolla i konfigurationshandboken för 

instruktioner.

Dra åt skruvarna med det medföljande 

verktyget eller med en skruvdragare

Skrivbordet 

vinglar

Skruvarna är inte tillräckligt 

åtdragna
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Vänta tills LED-lampan slutar blinka

Ta bort hindret från bordet. Ta bort onödiga 

laster från bordsskivan. Använd systemet 

som vanligt.

Det blinkar ett grönt 

ljus

Systemstart

Återställning pågår

Ett grönt ljus blinkar 

snabbt

Driftcykeln har överskridits

Manuell återställning krävs Utför en manuell återställning

Collision Detection (ISP)

Obs:  

En manuell återställning kan vara nödvändig om ett strömavbrott inträffar eller om strömkabeln kopplas ur vid 

höjdjustering. 

Återställ till fabriksinställningar:

 1. Tryck på UP- och DOWN-knapparna samtidigt och släpp dem sedan.

 2. Håll UP och DOWN-knapparna intryckta i 10 sekunder.

  LED-lampan lyser rött.

 3. Släpp UP- och DOWN-knapparna när LED-lampan börjar blinka.  

 4. Systemet har nu återställts till fabriksinställningarna. Du kan använda systemet  

  normalt igen.

5 TILLÄGG

10 s


