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JELMAGYARÁZAT

Nyilak
Asztallap lefelé
LED Jelzőfény

Nyilak
Asztallap felfelé
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ÁLTALÁNOS
Kérjük a használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket.
Problémák és hibaüzenetek esetén olvassa el ezt a Hibaelhárítási útmutatót, valamint további kérdésekért forduljon
Ügyfélszolgálatunkhoz.
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ÁRAMELLÁTÁS
Helyezze az asztalt egy konnektor közelébe, majd csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorba.
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HIBAELHÁRÍTÁS
4.1

KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS
A legtöbb hiba egy kézi visszaállítással korrigálható.

1.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az “Asztallap lefelé” gombot addig, amíg az asztallap nem éri el a 		
legalacsonyabb pozíciót (programozott asztallap-pozíció).

2.

Nyomja meg ismét az “Asztallap lefelé” gombot, tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg az asztallap az abszolút
legalacsonyabb pozíciót el nem éri.

3.

Majd engedje el az “Asztallap lefelé” gombot - az asztal ezután ismét normál módon használható.
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4.2 LEHETSÉGES ZAVAROK, ÉS EZEK ELHÁRÍTÁSA
Hibaüzenetek a kézi vezérlő kijelzőjén:
Probléma		Lehetséges ok			Hibaelhárítás
Az asztal a legalacsonyabb pozíció előtt 1
cm-rel megáll

Biztonsági beállítás – ez
akadályozza meg az asztallap hirtelen érkezését lefelé
mozgatáskor

Tartsa nyomva a kézi vezérlőt mindaddig,
amíg az asztallap nem éri el a
legalacsonyabb helyzetet

Az asztal billeg

A rögzítőcsavarok nincsenek
kellően meghúzva

Húzza meg a csavarokat a mellékelt
szerszám vagy akkumulátoros csavarhúzó
segítségével

A kiegyenlítő lábak nincsenek
beállítva

Állítsa be a kiegyenlítő lábakat úgy, hogy
ezek egyformán érintsék a talajt

Nincs csatlakoztatva az
áramellátó kábel

Csatlakoztassa az áramellátó kábelt a
konnektorhoz

A motorvezérlő hibásodott meg

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal

A kézi vezérlő hibásodott meg

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal

A szükséges szünet nem lett
betartva

18 perc szünet után az asztal ismét
használható

Érintkezés folyadékkal

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal

A rendszer normál állapotban
működik

Kezelje a rendszert a megszokott módon

A rendszer nem kapcsolódik
optimálisan

Járjon el a Konfigurációs útmutatóban
leírtaknak megfelelően.

“System Error” figyelmeztetés

Engedjen el minden gombot, és várjon
5 másodpercig. Ezután próbálja meg
mozgatni az asztalt. Csatlakoztassa le
az összes komponenst a Power Hub-ról.
Áramtalanítsa a Power Hub-ot. Ellenőrizze,
hogy a Power Hub nem melegedett-e túl.
Amennyiben szükséges, hagyja lehűlni.
Ellenőrizze az összes csatlakoztatást, majd
csatlakoztassa újra a rendszert. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze
el a kézi visszaállítást.

A meghajtó, vagy
a vezérlő nem
működik

Az LED nem
világít

Piros fény villog
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Zöld fény villog

Rendszer indul

Várjon mindaddig, amíg a fény nem villog.

Visszaállítás feldolgozás alatt áll
Munkaciklus túllépve
Ütközés-érzékelő (ISP)

Távolítsa el az asztal alól / felől az akadályt,
valamint az asztalról a felesleges terhelést.
Kezelje a rendszert a megszokott módon.

Zöld fény gyorsan
villog

Kézi visszaállítás szükséges

Végezze el a kézi visszaállítást.

Megjegyzés:
Ha a magasságállítás során áramkimaradás történik, vagy a tápkábel kihúzódik, abban az esetben kézi visszaállítás szükséges.
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KIEGÉSZÍTÉS
Gyári beállítások visszaállítása
1.

10 s

2.
		

3.

4.
		

Nyomja le egyszerre a FEL és LE gombot, majd engedje el.

Tartsa lenyomva a FEL és LE gombot 10 másodpercig.
A LED pirosan világít.

Ha a LED elkezd villogni, engedje el a FEL és LE gombot.

A rendszer visszaállt a gyári beállításokra. A rendszer ismét a megszokott
módon kezelhető.
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