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Caution: 
- This product must comply with the technical parameters (see label control box); 
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas; 
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale. 

  

 

  
Handset instructions TDH6 
 
Operation of the desk 

- Press «↑» to move the desk up; 
- Press «↓» to move the desk down. 

 
Setting the memory function 

1. Place the desk up or down to the desired position; 
2. Press «M» until the display flashes, then press «1» to save position 1;  
3. Repeat the procedure to save the other positions. (4 memory positions in total) 

 
The memory positions are not lost when the power is turned off.
 

Initialization of the system (reset) 
1. Press and hold «↑» and «↓» until the frame has reached the lowest position; 
2. Initialization is complete when you hear a beep. 

 
CM or INCH 

1. Press «1», «2» & «M» together for 5 seconds; 
2. Then «CI» will flash on the display;  
3. Press «1» for CM or press «2» for INCH. 

 
 
 
 
 
 
 

Displej

PamäťPohyb nahoru a dolů

Uložené pozice paměti

Instrukce pro použití ovládací jednotky

Ovládání stolu
Stiskněte
Stiskněte

pro pohyb stolu nahoru
pro pohyb stolu dolů

Nastavení paměťové funkce
1. Pohybem nahoru nebo dolů nastavte požadovanou výšku
2. Podržte dokud nezačne displej blikat, stiskněte pro uložení pozice 1
3. Opakujte postup pro uložení ostatních pozici paměti

V případě výpadku proudu zůstanou pozice uloženy.

Inicializace systému (reset)

Nastavení Cm nebo Palců

Stiskněte a držte a pokud stůl nedosáhne nejnižší pozici
Inicializace (reset) je dokončena po zaznění zvukového signálu

aPodržte

Podržte
Znak

a najednou držte 5 sekund

Text

začne blikat na displeji

Text

pro CM a nebo

Text

pro Palce



 

Caution: 
- This product must comply with the technical parameters (see label control box); 
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas; 
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale. 

 
Locking the minimum height of the desk 

1. Place the desk at the desired minimum height;  
2. Press «↑» & «↓» at the same time; 
3. Then press and hold «↓». Then press «↑» three times with another finger; 
4. Finally there will be a beep, this means that the minimum height is set.  

 
The minimum height lock can be removed by repeating the above steps. 
 
Locking the maximum height of the desk 

1. Place the desk at the desired maximum height; 
2. Press «↑» & «↓» at the same time; 
3. Then press and hold «↑». Then press «↓» three times with another finger; 
4. Finally there will be a beep, this means that the maximum height is set.  

 
The maximum height lock can be removed by repeating the above steps. 

The following settings are only possible with a TC15S or TC16P control boxNásledující nastavení jsou možné pouze s řídící jednotkou TC15S nebo TC16P

Pohybem dolů nastavte požadovanou minimální výšku
aDržte najednou spolu

Poté stiskněte a držte Stiskněte dalším prstem tři krát
Nastavení požadované minimální výšky bude ukončeno po zaznění zvukového 
signálu
Nastavení minimální výšky můžete odstranit zopakováním předešlých kroků

Nastavení minimální výšky stolu

Nastavení maximální výšky stolu
Pohybem nahoru nastavte požadovanou maximální výšku
Držte a najednou spolu
Poté stiskněte a držte Stiskněte dalším prstem tři krát
Nastavení požadované minimální výšky bude ukončeno po zaznění zvukového 
signálu
Nastavení maximální výšky můžete odstranit zopakováním předešlých kroků


