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1

LEGENDA
Gumbi za položaj pomnilnika 1 & 2

Zaslon

1
2
SAVE

Gumb za shranjevanje
nastavitev

2

Puščica
za pomikanje po meniju gor/dol

SPLOŠNO
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.

3

NAPAJANJE
Mizo postavite blizu električne vtičnice in vanjo priključite napajalni kabel.

4

ODPRAVA NAPAK
4.1

ROČNA PONASTAVITEV
Večino napak je mogoče odpraviti z ročno ponastavitvijo.

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.

www.yaasa.eu

3

Vodnik za odpravljanje težav Yaasa Desk Pro II

4.2 MOREBITNE MOTNJE IN ODPRAVA LE-TEH
Sporočila o napakah na zaslonu ročnega stikala:
Napaka

Vzrok

Odprava

Utripajoča 0 na
zaslonu

Nastavitev višine ni aktivirana

Izvedite ročno ponastavitev naprave

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

Prikazna enota
ne kaže centimetrov,
vendar palce
ALI
Prikazna enota
ne kaže palcev, ampak
centimetre

Nastavitev se razlikuje glede
na državo prodaje

1.

Hkrati pritisnite gumb za položaj
pomnilnika 1, 2 in gumb „Puščica
gor „. Držite to kombinacijo tipk
približno 3 sekunde. Nato spros
tite gumbe.

2.

Na zaslonu se prikaže S in številka, npr. S 7

3.

Držite gumb „Puščica gor ”,
dokler se na zaslonu ne
pokaže S 5

4.

Na prikazovalniku se prikaže S 5

5.

Pritisnite gumb za shranjevanje
nastavitev

Če je bil zaslon prej v centimetrih, je zdaj
nastavljen v palce. Če je bil zaslon prej v
palcih, je zdaj nastavljen na centimetre.

Opomba 1:
Neupora menija je omejena na 5 sekund, kar pomeni, da se meni samodejno in brez shranjevanja
nastavitev zapre, če v 5 sekundah ni vnosa.
Opomba 2:
Ko se prikaže meni, se na zaslonu izpiše črka S in
številka, npr. S 7. Številka je odvisna od nastavljenih
parametrov.
Opomba 3:
Višina mize se zaradi teh nastavitev ne spremeni.
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Miza se maje

Pogoni ali krmilniki
ne delujejo

Pritrdilni vijaki niso zategnjeni

Privijte vijake s priloženim orodjem ali z baterijskim vijačnikom

Izravnalne noge niso
poravnane

Prilagodite izravnalne noge, tako da se
enakomerno dotikajo tal

Napajalni kabel ni v vtičnici

Vtaknite napajalni kabel v vtičnico

Okvarjeno krmiljenje motorja

Kontaktirajte podporo strankam

Okvarjeno ročno stikalo

Kontaktirajte podporo strankam

Premor ni upoštevan

Po 18 minutnem premoru se lahko miza
ponovno normalno uporablja

Stik s tekočino

Kontaktirajte podporo strankam

4.3 NAPAKA NA ZASLONU
Napaka

Vzrok

Odprava

Na zaslonu se
izpiše “ “Hot”

Zaradi pregretja se vklopi varovanje pred pregrevanjem

Počakajte, da se pregrete komponente
ohladijo in iz zaslona izgine znak “Hot”. Miza
je je pripravljena na ponovno uporabo.

Sistem je trčil ob drug predmet

Sprostite vse gumbe in počakajte, da se
miza premakne za približno 1 cm glede na
trenutno smer gibanja

Napaka v povezavi

Sprostite vse gumbe in počakajte 5 sekund.
Poskusite znova premakniti mizo GOR in
DOL.

Interna napaka

Preberite spodnjo tabelo, da prejmete
pravilen odgovor na prikazano kodo napake

Hot

Na zaslonu se
izpiše “ISP”
ISP

Na zaslonu se
izpiše “Con” in
“Err”
Con
Err

Na zaslonu se
izpiše “Err “ in
številka napake

Err
0000
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Številka

Opis napake

Odprava napake

Err C01

Napaka vdelane programske
opreme

Izklopite napajalnik iz napajanja in počakajte
5 sekund. Ponovno priklopite napajalnik in
poskusite znova premakniti mizo GOR in
DOL.

Err C02

Prevelik tok v motorju

Err C03

Previsoka napetost

Sprostite vse gumbe in počakajte 5 sekund.
Poskusite znova premakniti mizo GOR in
DOL.

Err C08

Pretekel čas zaznavanja
impulza

Err C11

Hitrost pomikanja ne more biti
dosežena

Err C12

Preveliki tok v sistemu

Err C13

Preveliki tok v sistemu

Err C14

Preveliki tok v sistemu

Err C15

Napaka v sistemu za
prepoznavanje trka

Err C17

Napačno zaporedje spajanja
pogonov

Ponastavite sistem na tovarniške nastavitve

Err C18

Napačna programska oprema

Ponastavite sistem na tovarniške nastavitve
ali kontaktirajte podporo strankam

Err C19

Na napajalnik je priključen
samo en pogon

Preverite čepe na napajanju in na vrhu
stolpcev. Odklopite vse vtiče in jih znova
povežite. Za odklapljanje priključka motorja
na vrhu nog je potreben izvijač z ravnim
rezilom.

Err C20

Kratek stik motorja

Kontaktirajte podporo strankam. Morda bo
treba zamenjati krmiljenje motorja.

Err C21

Napaka programske opreme

Izklopite napajalnik iz napajanja in počakajte
5 sekund. Ponovno priklopite sistem na
napajanje in poskusite znova premakniti
mizo GOR in DOL.
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Ponastavite sistem na tovarniške nastavitve

Sprostite vse gumbe in počakajte 5 sekund.
Nato poskusite znova.
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Err C22

Preobremenitev napajanja

Err C23

Motor ima napačne napetosti

Sprostite vse gumbe in počakajte 5 sekund.
Nato poskusite znova.

Opomba:
Če je med nastavitvijo višine prišlo do izpada električne energije ali je napajalni kabel izključen, bo morda potrebna ročna ponastavitev.

5

DODATEK
Ponastavitev krmiljenja na tovarniške nastavitve (meni S 0):
1.
		
		

Hkrati pritisnite gumbe za položaj pomnilnika 1, 2 in gumb »Puščica gor«. Držite to
kombinacijo tipk približno 3 sekunde in nato sprostite gumbe. Na zaslonu se prikaže
črka S in številka, npr. S 5.

2.

Pritiskajte gumb “Puščica gor”, dokler se na zaslonu ne prikaže S 0.

3.

Na zaslonu se prikaže S 0.

4.

Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitev.

5.
		

6.

Krmiljene je ponastavljeno na tovarniške nastavitve. Na zaslonu se prikaže
utripajoča 0.

Izvedite ročno ponastavitev, da aktivirate nastavitev višine.

Opomba:
V meniju je časovna omejitev 5 sekund. To pomeni, da se meni samodejno zapre brez shranjevanja nastavitev, če v 5
sekundah ni nobenega vnosa.
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