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FIGYELMEZTETÉS
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Bizonyosodjunk meg róla, hogy nincs semmilyen tárgy az 
asztal útjában. Bizonyosodjunk meg róla, hogy az asztal nem ér 
hozzá a falhoz. Bizonyosodjunk meg róla, hogy minden vezeték 

elegendő hosszúságú az asztal mozgatásához.

A 

Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja az állítható 
asztalt. Így elkerülhető a nem kívánt sérülés és az áramütés veszélye.

Folyadékoktól tartsa távol az elektromos egységeket. 

Ne üljön és ne álljon rá az asztalra, illetve nem 
másszunk át és ne feküdjünk az asztal alá.

Ne helyezzen az asztal alá olyan tárgyat, amelybe az asztal beleütközhet.

Ne szerelje szét vagy nyissa fel egyik részelemét sem (Elektromos láb, 
Vezérlőegység, Kontroller) így elkerülve az áramütés veszélyét.

A termék 10%-os üzemidőre lett tervezve. 
(2 perc üzemelés, 18 perc üzemszünet) 

Áramszünet vagy az elektromos kábel kihúzása után, elképzelhető, hogy a 
készüléket szükséges alaphelyzetbe állítani. Lsd.: Használat szekció. 
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USE / LIABILITY 

Ez az állítható asztal elektromos motorokkal van felszerelve, kizárólag beltéri, irodai használatra lett 
tervezve.

Az asztal magassága állítható, így könnyen beállítható a kívánt, ergonomikus magassági pozícióba.

Bármilyen más, egyéb felhasználás, a felhasználó saját felelőssége.

A gyártó semmilyen körülmények között nem fogadja el a garancia érvényesítését, amennyiben az asztal 
nem megfelelő körülmények között volt használva.

FONTOS: 
Kérlek, figyelmesen olvasd végig a tájékoztatót használat előtt.  

2. oldal
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TOOLS 

4mm imbusz kulcs (tartozék) 

PARTS LIST 

Csavarhúzó (csillag) vagy Elektromos csavarbehajtó

______ IJ 

Alkatrész Mennyiség 
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fjKontroller

IJElektromos kábel 

IJKábel (1.3m) 1 

Mérőszalag 
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Alkatrész

IITalp elem

111 asztal váz A 

BDlasztal váz B

IImerevítő sín 

IBoldalkonzol 

Mennyiség 

Vezérlő egység

Elektromos Asztalláb

Alkatrész 

IIM6x10 csavar      

IIIM6x14 csavar          

IIM5x20 facsavar          

ll]M5x16 facsavar      

IIkábel kötegelő 

(15) M6x35 csavar 8 

jucus
Bélyegző

jucus
Bélyegző

jucus
Bélyegző
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Készíts ki minden eszközt és alkatrészt és győződj meg arról, hogy minden megvan ami az alkatrészeknél listázva van. 
Csúsztasd le a vezérlőegységet (6) az asztal vázról (3a) és rakd félre. Húzd szét a két különálló asztal vázat (3b) egymásból 
(3a). A merevítő síneket belül találod meg (4).

Helyezd az egyik elektromos asztallábat az asztal vázba (3a), győződj meg arról, 
hogy a / fekete nyíllal jelölt alkatrész a megfelelő pozícióban legyen csatlakoztatva 
az asztallábba (1). 

Az asztallábon (1) található csavarhelyeket hozd egy síkba az asztal váz (3a) végen 
található lyukakkal.

A csomagban kapott imbuszkulcs segítségével, helyezz be 4 db M6x10 es csavart 
(10) az asztal váz (3a) megfelelő nyílásain keresztül az asztallábba (1) és néhány
csavarással rögzítsd őket. Amikor már mind a 4 db csavar be lett helyezve akkor
húzd meg a csavarokat erősen.

Járj el ugyanígy a másik asztalláb (1) és asztal váz (3b) esetében is.

0 Amennyiben bele ejtettél egy csavart a szerkezetbe, csak borítsd meg a 

tartószerkezetet és ki fog esni belőle. 0 

Az asztalváz (3a) az asztallap azon oldalához legyen illesztve ahová majd a 
vezérlőegységet (6) és a kontrollert (7) is szeretnénk szerelni. 

Csúsztasd az oldalkonzolt (5) az asztal vázba (3a). Helyezz bele 2 db M6x14 
csavart (11) a két alsó nyíláson keresztül úgy, hogy asztal vázat (3a) és az 
oldalkonzolt (5) megfelelően rögzítsük. Használd ismét az imbuszkulcsot, amikor 
már mindkét csavar bekerült, ezután szorítsd meg őket. 

Járj el ugyanígy a masik asztalváz (3b) és oldalkonzol (5) esetében. 

Csúsztasd a merevítő síneket (4) a 2 db asztal vázba (3a és 3b) és győződj meg arról, hogy a beillesztendő merevítő 
sínek (4) nyílásai befele nézzenek és a magasabb pereme lefele legyen.

Minden egyes láb összeszerelésnél, rögzíts egy talp elemet (2) 4db M6x35 
csavarral (15) és egymással átlós irányba kezd őket becsavarozni. 
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Az asztallap nincs előfúrva, de érdemes az asztallap mindkét oldalát alaposan 
leellenőrizni és eldönteni, hogy melyik oldala kerüljön majd felülre. 

Igazítsd a már összeszerelt keret szélességét az asztal lapjához a két belső sínt 
kijjebb csúsztatva. Javaslat szerint kb. 1,5-3 cm elhagyást érdemes tartani az 
asztal szélétől mindkét oldalon, az előnyösebb megjelenés érdekében. 
Mérőszalag segítségével, igazítsd az oldal konzolokhoz (5) középre az asztallapot 
teljes hosszában és oldalirányban is.

Rögzítsd le a merevítő síneket (4) 8db M6x10es csavarral. 

A Ensure that the Móx 10 Machi ne Screws (part 10) contacts the Center A 
.. 

Győződj meg arról, hogy a csavarok a merevítő sínekhez 
megfelelően igazodnak! .. 

A Double-check that the wood screws are not too long for your desktop A 
.. 

Ellenőrizd le még egyszer hogy a csavarok nem túl hosszúak az 
asztal lapjához képest és nem fogod őket átfúrni a felszínén!

Ellenőrizd, hogy az elektromos asztalkeret megfelelően van az asztallaphoz 
igazítva.

Rögzítsd a tartószerkezetet 7db M5x20-as facsavarral (12) az asztallaphoz.

Helyezd el a kontrollert (7) úgy hogy a teteje a lap tetejével legyen egy síkban. A 
kontroller bárhol elhelyezhető a lapon, érdemes előtte átgondolni, hogy hol fog 
jobban kézre esni, illetve hogy ne zavarjon minket amikor a széket az asztal alá 
toljuk. Használj 2db M5x16-os facsavart (13) a rögzítéshez.

Csúsztasd a vezérlőegységet (6) a tartószerkezet végbe (3a). 

Csatlakoztasd a kábelt az eletromos asztallábnál (1), ott ahol az asztal vázzal (3a) 
találkozik. 

Csatlakoztasd a kábelt (9) a másik lábhoz (1) és a vezérlőegységhez (6).
Csatlakoztasd a kontrollert (7) kábelt a vezérlőegységhez (6).
Csatlakoztasd az elektromos kábelt (8) a vezérlőegységhez (6). 

Használd a ragadós felületű kábel kötegelőket (14) és rendezd el velük a 
kábeleket. A kábel kötegelőket érdemes egy kisebb méretű facsavarral (nem 
tartozék) is rögzíteni, hogy a ragasztás ne engedjen el. 
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Amennyiben rendelkezel kábeltakaró elemmel (nem tartozék), ugord át ezt a 
lépést, és ez legyen majd az utolsó lépés az összeszerelés során.

.. 

.. .. 
A Ensure that the Móx 10 Machi ne Screws (part 10) contacts the Center A Ennél a lépésnél, ügyelj arra hogy ne húzd meg túlságosan a 

csavarokat. A túl erős csavarozás megsértheti az anyagot!
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l Q 
T Az összerakott asztalt fordítsd fel lábára, ehhez minimum 2 fő szükséges. Lehetőség szerint az  asztal tartószerkezetét 

fogjátok, ne a lapot. Egyenetlen talaj esetén állítsuk be a megfelelően az asztallábakat (2).

1 1 

USE 

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET): Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE   mutató gombot a Kontrolleren (7), amíg az asztal 
nem süllyed a legalacsonyabb pozícióba. Ezt követően engedd el a LE mutató gombot. Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE 
mutató gombot, addig amíg a LED kijelzőn meg nem jelenik az “RST” (reset) felirat (kijelző nélküli eszköz esetén várjunk 10 
mp-et). Ezután engedd fel a LE mutató gombot. Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot ismét addig amíg az 
asztal egy kissé süllyed, majd kissé emelkedik és végül megáll. Ezt követően engedd fel a LE mutató gombot. Az asztal most 
már használatra kész.

Az asztal magassága a LE és FEL mutató gombok segítségével állítható be a kívánt magasságra.

A Kontroller (7) maximum 4 db magassági állásra programozható be: Használd a LE és FEL mutató gombokat a kívánt 
magasság beállításához, majd nyomd meg az “M” gombot ezután pedig azt a számot (1-4 között) ahova a beállított 
magasságot szeretnénk letárolni.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben egy beprogramozott gombot megnyomunk az asztal azonnal átáll beállított a magasságra.

Amennyiben az asztalod nem megfelelően működik, érdemes első körben elvégezni az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST. Kövesd 
az előző fejezetben leírt lépéseket.

Amennyiben a Kontroller LED kijelzőjén az “RST” (reset) felirat olvasható, kérlek végezd el az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST. 
Kövesd az előző fejezetben leírt lépéseket.

Amennyiben a Kontroller LED kijelzőjén hibaüzenet jelenik meg (“Er1” - “Er13”), kérlek ellenőrizd, hogy minden vezeték 
megfelelően csatlakozik (a lábak, a vezérlőegység és kontroller között). Ezután végezd el az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST. 
Kövesd az előző fejezetben leírt lépéseket.

Amennyiben a hibaüzenet az alaphelyzetbe állítás után is fennáll, keresd fel az értékesítőt.

Amennyiben a Kontroller kijelzőjén “HOT” felirat olvasható, akkor 20 perc várakozás után kíséreld meg újra a mozgatást.

SPECIFICATIONS 

Magassági tartomány
Keret szélesség
Emelési sebesség
Teherbírás
Működési ciklus

62 - 127 cm
110 - 180 cm
40 mm/s (teher nélkül)
1250 N
10% - 2 perc működés, 18 perc szünet
Lágy indulás / megállás
Szintezhető lábak
4 memóriás kontroller
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Győződj meg róla, hogy nincs akadály az asztal útjában.
Bizonyosodj meg róla, hogy az asztal lapja sehol nem ér hozzá a falhoz.

Győződj meg róla, hogy minden vezeték megfelelő hosszúságú az 
asztal mozgatásához.

A Doub  ktop A 
.. .. 

TROUBLE SHOOTING 



PROGRAMMING (some models) 

Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot a Kontrolleren (7), amíg az asztal nem süllyed a legalacsonyabb 
pozícióba. Ezt követően engedd el a LE mutató gombot. Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot, addig amíg a 
LED kijelzőn meg nem jelenik az “RST” (reset) felirat.
Nyomd meg és tartsd lenyomva az 1-es gombot (kb. 5 mp-ig) amíg a LED kijelzőn nem kezd el villogni az “RST” felirat majd 
átvált valamelyik az alábbiak közül:
• 10.1 = Egyérintéses
• 10.2 = Folyamatos érintés

Engedd fel az 1-es gombot. Az 1-es gomb segítségével válaszd ki a kívánt beállítást. Amikor kiválasztottad a megfelelő 
funkciót, várj kb. 5 mp-ig, amíg a kijelző vissza nem tér az “RST” felirathoz.
Fejezd be az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST, nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot ismét addig amíg az asztal egy 
kissé süllyed, majd kissé emelkedik és végül megáll. Ezt követően engedd fel a LE mutató gombot. Az asztal most már 
használatra kész az új beállítással.

SETTING THE LED RETRACTED HEIGHT (some models) 

Tartsd lenyomva a LE mutató gombot a Kontrolleren (7), amíg az asztal nem süllyed a legalacsonyabb pozícióba. Mérd meg a 
távolságot a padló és az asztallap felső síkja között. Amennyiben a mért eredmény nem egyezik meg a LED kijelzőn látható 
magassággal, kövesd az alábbi lépéseket:
• Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot, addig amíg a LED kijelzőn meg nem jelenik az “RST” (reset) felirat.
• Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” gombot (kb. 5 mp-ig) amíg a LED kijelzőn nem kezd el villogni a kijelzett magasság. 

Használd a LE és FEL gombokat a megfelelő magasság beállításához. Várj kb. 5 mp-et amíg a kijelző vissza nem tér az 
“RST” felirathoz.

Fejezd be az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST, nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot ismét addig amíg az asztal egy 
kissé süllyed, majd kissé emelkedik és végül megáll. Ezt követően engedd fel a LE mutató gombot. Az asztal most már 
használatra kész az új magassági beállítással.

SETTING THE UPPER & LOWER LIMITS (some models) 

A termék alapbeállítása szerint a teljes mozgástartomány használható, amennyiben ezt a tartományt szeretnénk szűkíteni 
akkor kövessük az alábbi beállításokat:

Győződj meg róla, hogy az asztal be van dugva az elektromos hálózatba és a LED kijelzőn a magassági számok olvashatóak 
(amennyiben nem számokat látsz, kérlek végezd el az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST).

A tartomány felső magassági szintjének beállítása:
Használd a LE és FEL gombokat, hogy beállítsd a kívánt felső magassági szintet. Nyomd meg az “M” gombot és engedd fel. 
Nyomd meg a FEL gombot és engedd fel. A LED kijelzőn elkezd villogni az “S -” felirat. Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” 
gombot (kb. 2 mp-ig) amíg a LED kijelző nem vált át a “999” kijelzésre. A kijelző automatikusan átvált a kiválasztott magasság 
kijelzésére. A felső határérték beállításra került.

A tartomány alsó magassági szintjének beállítása:
Használd a LE és FEL gombokat, hogy beállítsd a kívánt alsó magassági szintet. Nyomd meg az “M” gombot és engedd fel. 
Nyomd meg a LE gombot és engedd fel. A LED kijelzőn elkezd villogni az “S -” felirat. Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” 
gombot (kb. 2 mp-ig) amíg a LED kijelző nem vált át a “000” kijelzésre. A kijelző automatikusan átvált a kiválasztott magasság 
kijelzésére. A felső határérték beállításra került.

A beállított alsó és felső magassági szintek eltávolítása:
Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” gombot amíg a LED kijelzőn elkezd villogni az “S -” felirat, majd engedd fel. 5 mp-en 
belül nyomd meg ismételten az “M” gombot és tartsd lenyomva kb. 2 mp-ig. A LED kijelzőn a “555” felirat olvasható, majd ezt 
követően átvált az aktuális magasság kijelzésére. A beállított alsó és felső magassági szintek eltávolításra kerültek.

Miután az alsó és felső magassági szintek beállításra kerültek, a korábban memóriában letárolt magassági pozíciók (1, 2, 3, 4) 
elképzelhető, hogy az új tartományon kívül esnek. Amennyiben igen, egyszerűen állítsuk be az új memória pozíciókat.

Amennyiben szeretnéd felülvizsgálni a korábban eltárolt memória pozíciókat (amelyek esetlegesen a beállított tartományon 
kívül esnek), akkor először el kell távolítanod a beállított alsó és felső magassági szinteket.

7.oldal



HANDSET LOCK (some models) 

A kontroller zárolásához kövesd az alábbi lépéseket:
Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” gombot (kb. 8 mp-ig) amíg a LED kijelző át nem vált az “S -” majd a “LOC” 
feliratra. Engedd el az “M” gombot.

A kontroller feloldásához:
Nyomd meg és tartsd lenyomva az “M” gombot (kb. 8 mp-ig) amíg a LED kijelző át nem vált az “LOC”-ról a magasság 
kijelzésére. Engedd el az “M” gombot.

CHANGING INCHES TO CENTIMETERS (some models) 

Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot a Kontrolleren (7), amíg az asztal nem süllyed a legalacsonyabb 
pozícióba. Ezt követően engedd el a LE mutató gombot. Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot, addig amíg 
a LED kijelzőn meg nem jelenik az “RST” (reset) felirat. 
Nyomd meg és tartsd lenyomva az 2-es gombot (kb. 5 mp-ig) amíg a LED kijelzőn nem kezd el villogni az “RST” felirat 
majd átvált valamelyikre az alábbiak közül:
• 10.3 = cm
• 10.4 = inches

Engedd el az 2-es gombot. A 2-es gomb segítségével válaszd ki a kívánt beállítást. Amikor kiválasztottad a megfelelő 
funkciót, várj kb. 5 mp-ig, amíg a kijelző vissza nem tér az “RST” felirathoz.
Fejezd be az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST, nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot ismét addig amíg az 
asztal egy kissé süllyed, majd kissé emelkedik és végül megáll. Ezt követően engedd fel a LE mutató gombot. Az asztal 
most már használatra kész az új beállítással.

CHANGING ANTI-COLLISION SENSITIVITY (some models) 

Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot a Kontrolleren (7), amíg az asztal nem süllyed a legalacsonyabb 
pozícióba. Ezt követően engedd el a LE mutató gombot. Nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot, addig amíg 
a LED kijelzőn meg nem jelenik az “RST” (reset) felirat.

Nyomd meg és tartsd lenyomva az FEL mutató gombot (kb. 5 mp-ig) amíg a LED kijelzőn nem kezd el villogni az “RST” 
felirat majd átvált valamelyikre az alábbiak közül:
• 10.5 = 10 kg nyomás (legérzékenyebb)
• 10.6 = 15 kg nyomás (középső beállítás)
• 10.7 = 20 kg nyomás (legkevésbé érzékenyebb)

Engedd el a FEL mutató gombot. A FEL gomb segítségével válaszd ki a kívánt beállítást. Amikor kiválasztottad a megfelelő 
funkciót, várj kb. 5 mp-ig, amíg a kijelző vissza nem tér az “RST” felirathoz.

Fejezd be az ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST, nyomd meg és tartsd lenyomva a LE mutató gombot ismét addig amíg az asztal 
egy kissé süllyed, majd kissé emelkedik és végül megáll. Ezt követően engedd fel a LE mutató gombot. Az asztal most már 
használatra kész az új beállítással.
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