Panel sterujący model: HS11A-1
Instrukcja obsługi

1. Rysunek panelu sterującego

Wyświetlacz LED

2. Opis przycisków
Dostępnych jest siedem przycisków z oznaczeniem: "▲" , "▼" , "1" , "2" , "3" , "M" oraz "A"
(1) "▲" : Zwiększanie wysokości biurka
(2) "▼" : Zmniejszanie wysokości biurka
(3) "1" : Pozycja 1, pierwsza zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
(4) "2" : Pozycja 2, druga zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
(5) "3" : Pozycja 3, trzecia zdefiniowana wysokość biurka przez użytkownika
(6) "M" : Przycisk zapisu ustalonych wysokości dla pozycji 1, 2, 3
(7) "A" : Przycisk alarmu przypominający o zmianie pozycji ciała.

3. Obsługa
Regulacja wysokości:
Przyciskami "▲- góra" lub "▼-dół" regulujemy wysokość blatu. Wyświetlacz pokazuje
aktualną wysokość w centymetrach.
Zapis do pamięci własnych pozycji wysokości blatu:
a) Przyciskami "▲- góra" / "▼-dół" ustaw żądaną wysokość. Przyciskiem "M" włącz tryb
zapisu, na wyświetlaczu pojawi się " "
Następnie naciśnij przycisk z numerem "1" , "2" lub "3" - przycisk pod którym ma być
zapamiętana pozycja wysokości. W zależności od wybranego przycisku wyświetlacz
pokaże "
", "
" lub "
".
b) Naciśnij przycisk z numerem aby automatycznie wybrać zdefiniowaną tam wysokość.

Funkcja alarmu / przypomnienia:
a) Naciśnij przycisk "A" aby aktywować funkcję alarmu. Wyświetlacz pokaże " "
b) Po 2 sekundach gdy ekran mruga, przyciskami "▲- góra" lub "▼-dół" ustaw czas
przypomnienia. Domyślny czas wynosi 45 minut, wyświetlacz pokaże "
".
Naciśnij dowolny klawisz lub odczekaj 5 sekund aby ustawienia zostały zapisane.
Po upływie ustawionego czasu, włączy się alarm na 10 sekund (sygnał "DiDi...DiDi..."),
wyświetlacz pokaże " ".
Uwaga: Każda próba wejścia w funkcję alarmu spowoduje zresetowanie wcześniej
ustawionej opcji, a odliczanie zacznie się od początku!
c) Podczas trwającego dźwięku alarmu naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje
ponowną aktywację funkcji z punktu "b". Brak reakcji ponowi alarm po 5 minutach,
kolejny brak reakcji wyłączy funkcję alarmu.
d) Aby w dowolnym momencie wyłączyć aktywny alarm, należy wcisnąć i przytrzymać
przez 3 sekundy przycisk alarmu "A". Wyświetlacz pokaże "
".
Zmiana czułości systemu antykolizyjnego (funkcja opcjonalna)
a) Przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie "▲" i "▼", aby zmienić poziom czułości
systemu. Ponów czynność aby przełączyć na kolejny poziom.
b) Wartości na wyświetlaczu oznaczają: "
" - system wyłączony, " " - mała czułość
"
" - średnia czułość, "
" - duża czułość (domyślnie włączona).
c) Podczas regulacji wysokości, po napotkaniu przeszkody system automatycznie
zatrzymuje się i cofa, aby nie dopuścić do uszkodzenia obiektu oraz biurka.
d) Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje jednego z kodów (A-0, A-1, A-2, A-3), to sterownik
nie posiada systemu antykolizyjnego.
Rozwiązywanie problemów:
a) Reset: Jeśli wyświetlacz pokaże "
" lub "
" naciśnij i trzymaj "▼-dół" do momentu,
aż stolik zrobi kalibrację góra/dół i się zatrzyma, a wyświetlacz pokaże wysokość.
b) Jeśli wyświetlacz pokaże kod błędu "E..." naciśnij "▼-dół" aby wejść w tryb "
" lub
"
", a następnie zrób reset (patrz punkt "a").
c) Jeśli przycisk "▼-dół" nie reaguje wyjmij wtyczkę zasilania na kilka minut, sprawdź
poprawność podłączenia kabli. Podłącz zasilanie i zrób reset. W razie dalszych
trudności sprawdź dział "Rozwiązywanie problemów" w instrukcji montażu stelaża
lub skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.
Cykl pracy podnośników: 2 minuty działania / 18 minut spoczynku!

Utylizacja

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi
odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj
je recyklingowi w celu promocji zrównoważonej gospodarki odpadami poprzez
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą,
gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych (recykling).

Dystrybutor:
FIBER NOVELTY
ul. Boya Żeleńskiego 15
35-105 Rzeszów, Polska

Infolinia: 0 801 000 165
tel: +48 17 787 60 70
tel: +48 17 785 23 71

sklep@fibernovelty.pl
www.fibernovelty.pl

