


1. Järjestelmän alustus

Sähköpöydän asennuksen jälkeen järjestelmä voidaan joutua alustamaan. Myös, jos järjestelmä on 
epänormaali tai pöytäohjaimessa näkyy ”RST”, sähköpöytä on alustettava. Alustustoiminto tapahtuu 
pitämällä alaspäin-näppäintä painettuna, kunnes nostopilarit laskevat alimpaan asentoonsa, jonka 
jälkeen näppäin vapautetaan. Tämän jälkeen paina alaspäin-näppäintä pohjassa noin 5 sekuntia, 
jonka jälkeen nostopilarit nytkähtävät vielä hieman alemmas ja palaavat takaisin hieman ylöspäin. Jos 
alustus aloitetaan alimmassa asennossa, pidä alaspäin-näppäintä painettuna niin kauan, että nostopi-
larit nytkähtävät hieman alemmas ja palaavat takaisin hieman ylöspäin. 

Voit aloittaa alustuksen myös mistä tahansa korkeudesta painamalla ”S + 4” noin 5 sekunnin ajan. 
Tämän jälkeen näytöllä lukee ”RST” ja voit suorittaa alustuksen viemällä laskemalla pöydän alimpaan 
asentoonsa.

Kun kuulet summerin äänen, tiedät, että alustus on onnistunut.

2. Korkeudensäätö

Paina ja pidä pohjassa ylöspäin- tai alaspäin-näppäintä säätääksesi pöydän haluttuun korkeuteen.

3. Aseta muistitoiminto

Nosta tai laske pöytä haluttuun korkeuteen. Paina ”S”-näppäintä, kunnes näytölle ilmestyy ”S -”, ja 
sen jälkeen paina haluttua muistipaikkaa (esim. ”1”.) Pöytä muistaa nyt tämän korkeuden muistipai-
kassa ”1”. Toista sama prosessi, kun haluat tallentaa lisää korkeuksia. Pöytä muistaa kerrallaan neljä 
(4) eri korkeutta. Muistipaikkojen korkeuden säilyvät, vaikka pöytä resetoitaisiin.

4. Yksiköiden muuttaminen

Kun pöytä on paikallaan, paina ”S + 3” noin 5 sekuntia vaihtaaksesi metrisen ja imperialisen järjes-
telmän välillä. Imperialisen järjestelmän ollessa käytössä, näytöllä lukee ”IH” ja metrisen järjestelmän 
”CN”.



5. Lapsilukko

Kun pöytä on paikallaan, paina ”S + 2” noin 5 sekunnin ajan asettaaksesi lapsilukon. Summeri 
ilmoittaa, että painikkeet on lukittu ja näytölle ilmestyy ”LOC”. Painamalla ”S + 2” 5 sekunnin 
ajan uudestaan, lapsilukko poistuu, summeri soi ja näyttö näyttää normaalin korkeuden.

6. Asennon vaihdon muistutus

Voit asettaa pöydän halyttämään asennon vaihtamisen merkiksi. Paina näppäinyhdistelmää 
”S + 1” noin 5 sekuntia ja näytölle ilmestyy 0.0h. Paina ylöspäin- tai alaspäin-näppäintä aset-
taaksesi muistutusajan. Asetettuasi ajan älä koske muihin näppäimiin 5-10 sekuntiin sekun-
tiin ja ajastus alkaa automaattisesti sekä näytölle ilmestyy korkeuden mitta. Kun asettamasi 
aika on täynnä, pöytäohjain herää automaattisesti ja summeri hälyttää viisi 5 kertaa. Aikaa voi 
säätää 0.5 tunnin tarkkuudella.

Huomioitavaa: 

1: Tätä tuotetta tulee käyttää vain sen teknisten parametrien sallimissa rajoissa
2: Tuote tulee pitää poissa veden ja korroosionkestävien kaasujen luota
3: Jos tuotteen kanssa ilmenee ongelmia, olkaa yhteydessä paikkaan, josta hankitte tämän 
tuotteen.


