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 ניתן. בהתאמה ננעלים M1/M2/ HOME ומקשי ננעל המסך, שניות 30 בתוך מגע לא נוצר אם. מגע לוחכולו  הפאנל הדיגיטלי
 יםנכנס והידית נעוליםה המקשים כל, מואר המסך כאשר. המסך של הנעילה את לבטל כדי למטה או למעלה םבמקשי לגעת
 .הפעולה למצב
מקשים למעלה & למטה 
 . שולחןלמעלה/למטה כדי לקבוע את הגובה האופטימלי של ה םקשיגעת במל יש   
מסך תצוגה 
 .שולחןמציג את גובה ה    
 מקש זיכרון 
 יכול להתרומם לגובה הקבוע בזיכרון באופן אוטומטי שולחןלאחר הגדרת מקשי הזיכרון, ה    
 כיצד להגדיר מצב זיכרון  ∗    

 שנשמע צליל "ביפ" המציין כי זיכרון הגובה    נשמר בהצלחה.ות עד שני 5 למשך M1/M2יש להמשיך לגעת במקשי 
 , והשולחן ינוע לגובה שנקבע בזיכרון באופן אוטומטי. M1/M2לאחר מכן יש לגעת קלות במקשי 

 מקשHOME 
 "מס 72 . גובה השולחן ינוע אוטומטית לגובה האופטימלי של גוף האדם, היינו HOMEיש לגעת קלות במקש     
(מנגנון מניעת התנגשות) ה בטוחהעלהפ 
 אם בזמן שהשולחן מתרומם או יורד, נתקל בכח התנגדות נגדי, השולחן יחזור חזרה למקומו.    
קוד שגיאה של הידית ופתרון 

 פתרון סיבת התקלה קוד שגיאה
ER1 לכבות ולהפעיל מחדש. אם התקלה נמשכת, יש בעיה במנוע.  המנוע נעצר 
ER2 לכבות ולהפעיל מחדש. אם בתצוגת הידית מופיע  מ"מ 15-לן מעל סנכרו יאתגשRST  "מקש "למטה)

אינו נעול), יש להמשיך ולגעת במקש "למטה" עד המספר הנמוך 
 ביותר בנורמה.

ER3 יש לבדוק האם כבל המנוע אינו מחובר או פגום. לכבות ולהפעיל  תקלת כבל
 מחדש.

ER4  בות ולהפעיל מחדש.של הידית והבקרה, לכ יםאת הכבל יש לבדוק תקלת תקשורת 
ER5 5בתצוגת  הגנה מפני עומסER  160רגליים >  3ק"ג או עומס  180רגליים >  2עומס 

 ק"ג. יש להוריד עומס, לכבות ולהפעיל מחדש.
  ת לאחר חמש דקות.עומס יתר, מפסק קצר, הפעלה מחודשת אוטומטי דקות ברציפות 5עד  2.5פועל במשך  התחממות

 
    קביעת פתרון לפעולת השולחן  

 

למעלה & למטה מקש זיכרון מקשי מסך תצוגה   מסך ראשי  -  HOME מקש 

ללחוץ על מקש 
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HOME 

ללחוץ על מקש 
HOME 

קש ללחוץ על מ
HOME 

 רגישות מקסימלית
 רגישות כללית
 פחות רגישות

 נוגד התנגשות כבוי
רגישות במצב של הורדת  נמוכהרגישות 

 נוגד התנגשותערך 

 
 הגדרת מדידה ס"מ או אינץ'

 

 הגדרת גובה בסיסי

 
 גובה מינימליהגדרת 

 הגדרת גובה מקסימלי 

 
רגישות במצב של העלאת 

 שותערך נוגד ההתנג

 

 -שימוש ב

 -שימוש ב

 או -וש בשימ

 או

 או

 מקש לקביעת גובה בסיסי

 התאמת הגובה

 התאמת הגובה

ת חזרה להגדר 2Mללחוץ 
 השולחן, שמירת הנתונים

 

חזרה למשטח  2Mללחוץ 
 דרות הושלמוהראשי, ההג

 רגישות מקסימלית 
 רגישות כללית
 רגישות נמוכה

 נוגד התנגשות כבוי

ללחוץ על מקש 
HOME  עד שמיעת

צליל "ביפ" פעמיים 
 שניות). 10-(כ

 ∨או  ∧-להשתמש ב
  לבחירה באפשרויות

  A, b, C, d, E, F  

 



 
 

 :A6מלי נושא חש-עם מבנהושימוש נכון בשולחן  הוראות בטיחות
 
o ק"ג) 120(סה"כ עד  יש לוודא שהשולחן אינו מועמס מעבר למשקל המקסימלי המותר עליו. 

o  ,ו חפצים בטווח תנועת המכשיר בעת הפעלתויש לוודא שאין אדם אלבטיחותך. 

o  או אחד (כבל החשמל) נה זהלפתוח את רכיבי השולחן ואין להשתמש בשולחן אם פתיל האין
 מרכיביו פגום.

o הרכבת ותחזוקת השולחן תבוצע אך ורק על ידי טכנאי מורשה. 

o  ואין  מנותק מהחשמלהחשמלי (כבל החשמל) נה הזהבשעת הזזת השולחן יש לוודא שפתיל 
  אלא לאחוז בתומכות המתכת. ,להרימו רק מפלטת השולחן

o ש להיזהר מחדירת נוזלים לרכיביו החשמליים.בשעת ניקוי השולחן י  

 


