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Sähkötekniset ominaisuudet:
Tulojännite: 100-240 V
Antojännite: 29 V DC 3,0 A
Toimintasykli: 10 % MAX 2 min ON 18 min OFF
Virtakytkimen virtalähde, vähäinen sähkönkulutus 
Intuitiiviset säädöt 
Säätäminen sovelluksen avulla 
Pöytäkehikon ominaisuudet: 
Sisäänrakennettu rajoitinkytkin
Dynaaminen enimmäiskuorma: 80 kg
Staattinen enimmäiskuorma: 120 kg
Nostonopeus: 30 mm/s
Korkeudensäätöalue: 700 mm–1 170 mm
Jalkojen leveyden säätöalue: 1 100 mm–1 600 mm
Ohjausyksikön asentaminen
-Liitä ohjausyksikkö moottorijohtoon tai -johtoihin. 
-Liitä virtajohto ohjausyksikköön. 
-Säädä pöydän korkeus säätimellä.

Sovelluksen/ohjausyksikön asentaminen
-Lataa Compact Desk-sovellus App Storesta tai Google Playstä. 
-Liitä ohjausyksikkö moottorijohtoon tai -johtoihin. 
-Liitä virtajohto ohjausyksikköön.
-Liitä USB-sovellustikku ohjausyksikön USB-liitäntään. 
-Kiinnitä ohjausyksikkö pakkauksen mukana tulleiden ruuvien avulla pöytälevyn 

alapuolelle haluamaasi kohtaan.
-Käynnistä Compact Desk-sovellus ja muodosta yhteys Bluetoothin avulla (suositus). 
Varmista, että yhteys on muodostettu. 

-Nimeä työpöytäsi Compact Desk-sovelluksessa ja tallenna omat yksilölliset asetuksesi.

Turvallisuusohjeet ja 
varoitukset:
Vähintään 8-vuotiaat lapset 
ja henkilöt, joiden fyysinen, 
aistillinen tai henkinen 
toimintakyky on rajoittunut tai 
joilla ei ole kokemusta tai tietoa 
laitteen käytöstä, voivat käyttää 
laitetta vain, jos heitä valvotaan 
tai heille on annettu opastusta 
sen turvalliseen käyttöön ja he 
ymmärtävät sen käytön riskit. 
Lasten ei pidä antaa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa tai huoltaa laitetta 
ilman valvontaa

Laitteen hävittäminen
Tämä merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa 
hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen 
mukana Euroopan unionin alueella. Jotta 
vältetään vääränlaisen käsittelyn aiheuttamat 
vahingot ympäristölle ja ihmisille, laite tulee 
kierrättää vastuullisesti materiaalien kestävän 
uusiokäytön edistämiseksi. Vie käytetty laite 
kierrätyspisteeseen tai ota yhteyttä laitteen 
jälleenmyyjään tai ostopaikkaan. Näin varmistat 
laitteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.

RoHS

EasyDesk Elite 610703 
EasyDesk Elite 610803
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Edistyneet toiminnot
Tehdasasetusten palauttaminen: Paina ylös- ja alas-painikkeita samanaikaisesti 10 
sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. 
Tehdasasetukset on nyt palautettu. 

Korkeusrajoitus: Paina ylös- ja alas-painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, 
kunnes kuuluu äänimerkki. Korkeusrajoitus on nyt tallennettu. 
(korkeusrajoitus min.<96, korkeusrajoitus max.>97).
Lukitus ja lukituksen poisto: Paina ”    ” ja ”S” 5 sekunnin ajan.  Näytöllä näkyy ”LOC”, 
mikä tarkoittaa, että järjestelmä on lukittu. Paina ”    ” ja ”S” 5 sekunnin ajan. Näytöllä 
näkyvä ”LOC” muuttuu numeroksi, jolloin järjestelmän lukitus poistuu. 

S-1

1  0.5°

2  1.0°

3  1.5°

4  2.0°

5  2.5°

6  3.0°

7  3.5°

8  4.0°

1 

8 

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-8

1 

8 

1 

8 

0 

1 

S-

0 

1 

    

Paina ”S” 5 sekunnin 
ajan, kunnes näytöllä 
näkyy ”S-1”. Valitse pain-
amalla alas tai ylös

Paina ”S”

Paina ”S”

Paina ”S”

0 

1 

0 

0 

7

Paina ”S”

Paina ”S”

Paina ”S”

Paina ”S”

Paina ”S”

0 

Vaihda metrien ja tuu-
mien välillä

Gyroskooppi ja törmäys-
sensori

Törmäyssensorin herkkyys 
nostettaessa pöytää

Törmäyssensorin herkkyys 
laskettaessa pöytää

Alin taso

Korkeuden säätäminen 
S-painikkeella

Aktivointisykli 

Työpöydän kaltevuusta-
son sensori Valitse

Metrit

Tuumat

Pois päältä

Pois päältä

Pois päältä

Pienin herkkyys

Pienin herkkyys

Pienin herkkyys

Suurin herkkyys

Suurin herkkyys

Suurin herkkyys

Paina alas tai ylös säätääksesi alinta tasoa

Paina pohjassa liikuttaaksesi pöytää, 
päästä irti pysäyttääksesi liikkeen!

Paina aloittaaksesi. Paina 
uudestaan pysäyttääksesi
Sammuu 2 min/18 min työsyklin jälkeen, 
ohjausyksikössä on lämpötilasensori

Käynnistyy 2 min/18 min työsyklin jälkeen

Paina S-painiketta palataksesi edelli-
seen valikkoon, asetus on nyt valmis.

Pois päältä

0 

KÄYTTÖOPAS
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KÄYTTÖOPAS

 

Näyttö

Näyttö

Nosto- ja laskupainikkeet

Asetuspainike (S)

Turvallisuustoiminto

Virhekoodi

E1, E6, E7 Sähkövika Vaihda pistorasiaa/virtalähdettä

Suorita käyttöönotto 1

Irrota ohjausyksikön johto ja kytke se uudelleen 

Palautuu normaalikorkeuteen

Tarkista pöytätaso

Tarkista moottorin johto

Vaihda ohjausyksikkö

Vaihda ohjausyksikkö

Vähennä kuormitusta

Pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti 
20 minuutin kuluttua. 

Yli 1 cm:n asynkroninen ero

Virhe ohjausyksikössä

Törmäysvaroitus

Kalteva pöytätaso

Moottorivika

Virhe ohjausyksikössä

Moottorivika

Ylikuormitus

Ylikuumeneminen 

E2

E4

E5

E8

E11, E21

E12, E22

E18, E28

E14~E17, E24~E27

HOT

Vikatilan syy Ratkaisu

Ohjausyksikössä näkyvät virhekoodit ja niiden ratkaisut 

Käyttöönotto

Tallennetut korkeussäädöt 1/2/3/4

Ohjauspaneelissa on erilaisia painikkeita. Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, näyttö ja painikkeet 
1/2/3/4/S menevät pois päältä. Näyttö menee taas päälle, kun ylös- tai alas-painiketta painetaan.

Näyttää työpöydän korkeuden.

Paina joko ylös- tai alas-painiketta, kunnes pöytä saavuttaa halutun korkeuden. 

Paina S-painiketta tallentaaksesi ja asettaaksesi sisäisiä määrityksiä.

Jos jokin estää pöydän nousemisen tai laskemisen, pöytä pysähtyy.

1. Kun näytöllä näkyy ”RST”, paina alas-painiketta, kunnes pöytä saavuttaa matalimman mahdollisen 
tason. Käyttöönotto on valmis, kun kuulet äänimerkin ja pöytä alkaa nousta. 
(Huomaa! Alas-painiketta on pidettävä pohjassa koko ajan, jotta käyttöönotto toimii.)
2. Pakotettu käyttöönotto: Paina alas-painiketta, kunnes pöytä saavuttaa matalimman mahdollisen 
tason. Vapauta painike ja paina sitä sitten uudestaan noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja 
pöytä alkaa nousta. Nyt käyttöönotto on valmis. 
3. Tehdasasetusten palautus: Kun ohjausyksikkö vaihdetaan tai pöytään halutaan palauttaa tehdasa-
setukset, alas- ja ylös-painikkeita tulee painaa samanaikaisesti. Noin 5 sekunnin jälkeen kuuluu ensim-
mäinen äänimerkki, ja 10 sekunnin kuluttua toinen. Katso kohta 1, mikäli näytöllä näkyy ”RST”. 

Kun tietty korkeus on ohjelmoitu, pöytä voidaan nostaa automaattisesti sen mukaiselle tasolle. 
Korkeussäätöjen asettaminen: 
Paina S-painiketta, kun pöytä on haluamallasi korkeudella. Tällöin näytöllä näkyy ”S-” ja ”-” vilkkuu. Paina yhtä 
painikkeista 1–4 tallentaaksesi asetuksen muistipaikkaan. Korkeus on nyt tallennettu kyseiseen painikkeeseen. 
Nyt voit nostaa tai laskea pöydän tallennettuun korkeussäätöön vain yhdellä napin painalluksella.

Nosta/laske Tallennetut  
korkeussäädöt

Asetuspainike
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