KROK1

Model: SPE-S122WO
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Instrukcja obsługi

x4
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Instalacja kolumn

Insert

2

Obróć kolumny do góry
nogami aby uniknąć
różnic wysokości

4x4

Włóż sześciokątną głowicę wzdłuż
koryta kablowego

Szeroka strona
kolumny

Specyfikacja

3
Liczba kolumn

2

Ładowność
Całe biurko

Zamontuj kolumnę podnoszącą (2)
do blatu (1), a następnie dokręć
śruby (B) kluczem imbusowym (D)

25mm/s

Napięcie wejściowe

Krótki bok blatu

100-240V

Najniższa pozycja

730mm

Najwyższa pozycja

1230mm

Wielkość blatu głównego

KROK2

1100*600mm

Wielkość blatu dodatkowego

230*600mm

Regulowana płyta

580*265mm

C

Praca ciągła przez maksymalnie 2 minuty po
przerwie trwającej 18 minut

Cykl pracy
Obowiązująca temperatura

0~40 °C

Przykręć

1

Pięciozakresowa regulacja wysokości 25,4 mm,
maksymalnie 12 kg

Prędkość maksymalna
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50KG

Ładowność
(Regulowana płyta)

Po wstawieniu obróć kolumnę
wkręcając śruby na belce nośnej w
szczelinę kolumny

Dokręć śruby (B) kluczem imbusowym 4x4

Instalacja stóp

x8

D
C

D
4x4

7
Lista akcesoriów

6

Uwaga: poniższe rysunki służą wyłącznie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego przedmiotu. W przypadku braku
narzędzi lub problemów z instalacją, należy najpierw skontaktować się z obsługą klienta.
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Części

Zamontuj stopy (4) do kolumn podnoszących (2)
za pomocą śruby (C) i dokręć je kluczem 4 * 4 (D)
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Instrukcja instalacji
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Instalacja sterownika
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Dodatkowy blat boczny x1

Główny blat x1

Regulowany blat x1
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Lewa szyna
regulacyjna x1

Kolumna x2

Prawa szyna
regulacyjna x1

Stopa x2

Wspornik1x1

Wspornik2x1
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Śruba x1

sterownik x1

Zasilacz x1

Kabel zasilający x1

Kabel x1

Uchwyty kablowe x4
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Ustaw sterownik(3), jak pokazano na rysunku, aby
wywiercić trzy otwory na śruby w blacie, a następnie
zamocuj go śrubą (A) i dokręć kluczem 5 * 5 (D)

B

x4

Kierunki strzałek na szynie wkazują na kierunek montażu

Instalacja blatów

KROK4

Otwory znajdują się blisko
boku kontrolera

D

Connect all cables to the adaptor

Umieść regulowaną płytę stołu (3) w
wycięciu głównej płyty stołu i dopasuj
szczelinę na śrubę w szynie regulacyjnej
(4) do śruby i włóż ją pionowo

Przygotowane
Otwory

4x4

STEP6
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Insert

12
D

Dopasuj otwory na lewej szynie
regulacyjnej (4) do otworów w
stole, przymocuj śrubą (B) i dokręć
kluczem 4x4 (D)

B
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Insert the adaptor(12) to the bracket of the tabletop

4
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Zamontować prawą szynę regulacyjną (5) tak
samo jak lewą szynę regulacyjną. Po
zamocowaniu wkręć śrubę (10) we właściwe
położenie
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KROK5
B

Zamocuj wspornik2 (9) na bocznym blacie (2) za pomocą śrub (B) i
dokręć ją kluczem 4x4 (D). Instalacja wspornika1 (8) jest taka
sama jak powyżej

D

D
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4x4

Attention

Poniższe wskazówki pomogą w wykryciu i wyeliminowaniu typowych usterek i
błędów. Jeśli napotkana usterka nie jest wymieniona poniżej, skontaktuj się ze
swoim dostawcą. Tylko producent i specjaliści są w stanie zbadać i usunąć te
usterki i błędy.
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x4

Błędy

Metoda

Brak odpowiedzi przy długim
naciśnięciu strzałki w dół po
podłączeniu do zasilania

1.Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone

Brak odpowiedzi po naciśnięciu
strzałki w górę / w górę po
podłączeniu do zasilania

1.Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Sprawdź, czy jest przeciążony, maksymalne obciążenie: 50 kg;

Wznosi się z małą prędkością
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją

Zjedża w dół ale nie w górę
Opuszczanie

Włóż płytę stołu razem ze wspornikami
do głównego blatu jak na rysunku

Częsta zmiana pozycji
Przepracowanie

Insert

（Cykl pracy: maks. 2 min wł. / 18 min wył）

Niewystarczająca regulacja

9
Przymocuj

8
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Fixed

Fix the cables to the tabletop with cable
management(15) to keep desk clean

Występujące błędy

Instalacja blatu bocznego
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Connect the switch cable
to the DC port
Connect the motor cable
to the M1 port

Organize the lines

Ripped

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Zmień położenie
2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Sprawdź, czy jest przeciążony, maksymalne obciążenie: 50 kg;

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Sprawdź, czy jest przeciążony, maksymalne obciążenie: 50 kg;

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut
2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
1.Wykonaj reset

2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą

To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi
odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska
lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania
odpadów, poddaj je recyclingowi w odpowiedni sposób. Aby zwrócić to
urzadzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze
sprzedawcą, u którego produkt został kupiony

DMTrade Mikołaj Tomaszewski oświadcza, że urządzenie jest zgodne z
dyrektywami EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE +
2015/863/UE).

1. Zasilanie: AC 100V-240V, 50/60Hz
2. Środowisko działania: 0-40st C
3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przedtrzyj kurz lekko wilgotną
ściereczką; podczas czyszczenia uważaj, aby nie dopuścić do przedostania
się kropel cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa
sztuczne, druty itp., dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska
każdego kraju a nie z odpadami komunalnymi.
5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami
urządzenia
7. Dzieci nie mogą bawić się produktoem z powodu nieprzewidzianych działań
podczas zabawy
8. Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ
hamulcowy ze względu na konstrukcje nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
9. Materiały żrące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy
upewnić się, że środek czysczący nie zanieczyszcza środowiska
10. Dzieci nie powinny wykonywać czysczenia ani konserwacji bez osoby dorosłej
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez
producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych zagrożeń.
13. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek przyszłego transportu.
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