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Model: SPE-B128WT

Instrukcja instalacji

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą 
nieznacznie rónić się od stanu rzeczywistego. W przypadku braku 
któregokolwiek z narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

5x5M6 M8 Opaska

50KG

720-1210mm

230mm

Dane techniczne

Nośność

Zakres regulacji

Zakres szuflady

Porty ładowania / Blokada rodzicielska

Lista części

1. Blat X1 

2. Kolumna 
podnosząca X1 

3. Stopa X2

4. Kabel zasilający
X1

KROK 1 Zmontuj blat i kolumny podnoszące

Zmontuj blat (1) i kolumny podnoszące (2) śrubami (Bx8) 
M8 i dokręć to kluczem (C).
Uwaga: Nie umieszczaj szklanej powierzchni bezpośrednio 
na ziemi podczas instalacji, aby nie zarysować jej ostrymi 
przedmiotami;

KROK 2 Zainstaluj stopy

Zmontuj stopy (3) z kolumnami podnoszącymi za pomocą śrub
M6 (A*8) i dokręć to kluczem (C)
Uwaga: Zwróć uwagę na wskazówki.

KROK 3 Podłącz silnik i okablowanie

Podłącz silnik do zasilacza, a następnie, a następnie podłącz kabel zasilający z jednej 
strony do zasilacza, a z drugiej do źródła zasilania (gniazda zasilającego)
Uwaga: silnik i przewody zasilające można zamocować za pomocą zacisku kablowego.

Lista akcesoriów



Instrukcje operacji

Przyciski

Wyświetlacz

1. Naciśnij długo przyciski góra / dół, aby wyregulować wysokość biurka; Na ekranie pojawi się „bot”, gdy biurko znajdzie się z najniższym 
punkcie lub pokaże „top”, gdy będzie w najwyższym punkcie.
2. Przyciski pamięci: 1,2,3,4 to cztery przyciski pamięci wysokości, długie naciśnięcie przycisku przez ok. 3 s. może zapisać aktualną wysokość;
3. Naciśnij jednocześnie przyciski 3 i 4, ekran pokaże komunikat RST - reset.
4. Biurko ma dwa porty USB, jeden typ C; mogą zasilać inne układy elektroniczne. Każdy kanał może uzyskać maksymalną moc wyjściową 
5 V DC / 2,4 A, gdy pulpit jest nieruchomy. Podczas zmiany wysokości, porty są nieaktywne. Po 5 sekundach bezczynności porty ponownie 
będą aktywne.
5. Krótko naciśnij przycisk „LOCK”, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej i uniknąć przypadkowej kontroli wysokości. Blokadę 
można aktywować/dezaktywować, ekran pokaże „Loc”, gdy biurko jest zablokowane.
6. Przełącznik czułości; długie naciśnięcie jednocześnie przycisku w górę i w dół spowoduje wyłączenie systemu antykolizyjnego; ponowne 
długie naciśnięcie spowoduje zmianę trybu: gdy na ekranie pojawi się „L-0”; czułość jest na poziomie 1, gdy ekran pokazuje „L-1”, czułość jest 
na poziomie 2, gdy ekran pokazuje „L-2”, czułość jest na poziomie 3, gdy ekran pokazuje „L-3”, system jest najbardziej wrażliwy.

● Rozwiązywanie problemów:
a. Reset: Gdy wyświetlacz pokaże "        � � � � � � � � � � " , naciśnij “▼”, aż biurko osiągnie najniższą wysokość i zatrzyma się; oznacza to, że reset został 
zakończony.
b. Jeśli to nie działa i wyświetla się "E01" lub "E02", spróbuj za 18 minut.
c. Jeśli przycisk “▼” nie działa, sprawdź połączenie kabli i odłącz zasilanie na min. 10 sekund. Podłącz ponownie i naciśnij “▼”, aby 
rozpocząć proces resetowania, kiedy wyświetli się “      “
d. Jeśli wszystkie powyższe procesy są nieefektywne, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
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