
Pozor: 
- ta izdelek mora biti v skladu s tehničnimi parametri (gl.etiketo na nadzorni enoti) 
- ne izpostavljajte izdelka vodi ali plinom, ki je odporen na korozijo 
- imate težave z izdelkom? Prosimo, kontaktirajte prodajalca. 
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    Gor    Dol    M 

 
     Zaslon    Pozicije spomina 
 

Navodila za uporabo upravljalnika višine TDH6 

 
Dvigovanje in spuščanje mize 
- Pritisnite »↑« za dvigovanje mize; 
- Pritisnite »↓« za spuščanje mize. 

 
Nastavitev funkcije spomina 
1. Postavite mizo na želeno višino; 
2. Pritisnite in držite gumb “M”, dokler ne začne zaslon utripati, in nato pritisnite gumb 
“1”, da shranite izbrano višino pod pozicijo 1; 
3. Ponovite postopek, če želite shraniti višine na ostale pozicije (skupno 4 pozicije) 
 
Shranjenje višine se ohranijo tudi, če je elektrika izklopljena. 
 

Vklop Sistema (ponastavitev) 
1. Pritisnite in držite gumba »↑« in »↓«, dokler miza ne doseže najnižje višine. 
2. Ponastavitev je končana, ko zaslišite pisk  
 

Centimetri ali palci 
1. Pritisnite hkrati gumbe »1«, »2« in »M« ter držite 5 sekund 
2. Na zaslonu bo začel utripati »Cl« 
3. Pritistnite gumb »1« za centimetre ali gumb »2« za palce 
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Naslednje nastavitve so mogoče le s krmilno enoto TC15S ali TC16P 

 
Zaklenitev minimalne višine mize 
1. Postavite mizo na želeno minimalno višino; 
2. Pritisnite in držite gumba »↑« in »↓«; 
3. Nato pritisnite in držite gumb »↓«, medtem pa z drugim prstom trikrat pritisnite 
gumb »↑«; 
4. Zaslišali boste pisk, kar pomeni, da je minimalna višina nastavljena. 
 
Zaklenitev minimalne višine mize lahko odstranite tako, da ponovite zgoraj opisani 
postopek. 
 

Zaklenitev maksimalne višine mize 
1. Postavite mizo na želeno maksimalno višino; 
2. Pritisnite in držite gumba »↑« in »↓«; 
3. Nato pritisnite in držite gumb »↑«, medtem pa z drugim prstom trikrat pritisnite 
gumb »↓«; 
4. Zaslišali boste pisk, kar pomeni, da je maksimalna višina nastavljena. 
 
Zaklenitev maksimalne višine mize lahko odstranite tako, da ponovite zgoraj opisani 
postopek. 
 


