
Pisalna miza PRIMO
Navodila za namestitev

Seznam dodatne opreme
Pozor: Spodnje risbe so zgolj orientacijske in se lahko nekoliko razlikujejo 
od prejetega izdelka in okovja. Obrnite se na pomoč strankam, če obstajajo 
manjkajoča orodja ali težave pri namestitvi.

Slika Kol.

Imbus ključ 4x4

Kabelska vezica

Tehnični podatki

Stopnje stolpcev

Maks. nosilnost mize

Dimenzije

Dizajn stolpcev Standarden

Seznam komponent

Št. Del

Podnožje

Dvižni steber

Namizje

Napajalni vtič

Stikalni kabel

Kol.

KORAK 1

KORAK 2

Povežite dvižne stolpce in namizje

Uporabite 4x4 imbus ključ (B) in vijake M6x16 (A) za 
namestitev dvižnih stebrov in mize

Namestite podnožje

Namestite sestavne dele in komplet podstavkov, 
pripravljen v 1. koraku s 4x4 imbus ključem (B) 
privijte vijake M6x16 (A)



KORAK 3 Povežite vse kable z adapterjem

Priključek za kabel stikala
Priključek za kabel motorja

Kako uporabljati krmilnik

Nastavi mizo navzgor

Nastavi mizo navzdol

Tipka

GOR tipka

DOL tipka

Upravljanje

Funkcija za dvig mize
Pritisnite tipko »▲« ali »▼«, da prilagodite višino mize. 

Funkcija za ponastavitev
(1) Z mizo v najnižjem položaju, daljši pritisk na tipko "▼" za 
več kot 5 sekund za vstop v način ponastavitve. Ponastavitev 
bo končana, ko dvižni sistem odskoči in se ustavi, ko doseže 
dno.
(2) Ko se dvižni sistem zaustavi, dolgo pritisnite tipko "▼"; 
ponastavitev bo končana, ko dvižni sistem odskoči in se 
zaustavi ko doseže dno.

Odpravljanje napak
(1) Če ni odziva ko pritisnete tipko »▲« ali »▼« po 
neprekinjenem delovanju, pustite počivati več kot 18 minut 
pred ponovno uporabo.

Odpravljanje pogostih napak

Naslednji nasveti vam bodo pomagali odkriti in odpraviti najpogostejše napake. 
Če napaka, ki ste jo odkrili, ni navedena spodaj, se obrnite na svojega 
dobavitelja. Samo proizvajalec in strokovnjaki so sposobni raziskati in popraviti 
te napake.

Pozornost!

1. Napajanje: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Delovno okolje: 0-40 ℃
3. Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice, obrišite prah s površine z rahlo mokro pri 
čiščenju posode pazite, da kapljice ne pridejo v notranje dele in ne zrahljajo priključek.
4. Električna škatla vsebuje elektronske komponente, kovine, plastiko, žice itd., Torej jo 
odstranite v skladu z okoljsko zakonodajo države in ne splošnimi gospodinjski odpadki.
5. Pred uporabo natančno preverite, ali je montaža pravilna in popolna.
6. Pred prvo uporabo se seznanite z vsemi funkcijami in nastavitvami programa.
7. Otrokom je prepovedano igranje na izdelku zaradi nepredvidenih dejanj med igro, zato 
nevarnih posledic, ki jih povzroči to nepravilno dejanje, ne nosi proizvajalec.
8. Rahel hrup zaradi klinastega jermena ali zavornega sistema strukture ne vpliva na 
uporabo opreme.
9. Korozivni ali abrazivni materiali so prepovedani za čiščenje opreme. Zagotoviti je 
treba da uporabljeno čistilo ne bo onesnažilo okolja.
10. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi 
telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in vedeti, če so 
pod nadzorom ali dobili navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti. 
Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
11. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
12. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servis zastopnika 
ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnosti.
13. Poskrbite, da v vašem delovnem okolju ni virov nevarnosti. npr. orodja ne 
razmetavajte naokoli. Vedno bodite previdni pri ravnanju z embalažnimi materiali da bi se 
izognili morebitni nevarnosti, npr. plastična vrečka ki lahko povzroči nevarnost zadušitve 
za otroke.
14. Po potrebi hranite originalni paket naprave v primeru prihodnje uporabe (npr. prevoz).

Odlaganje odpadkov
Ta oznaka pomeni, da se tega izdelka ne sme odlagati 
med druge gospodinjske odpadke. Da bi preprečili 
nenadzorovano odstranjevanje odpadkov, ki škodi 
okolju in zdravju ljudi, jih odgovorno reciklirajte, in s 
tem spodbujajte trajnostno ponovno uporabo kovinskih 
izdelkov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, prosimo 
uporabite vračilni ali zbirni sistem, ali kontaktirajte 
prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Izdelek lahko 
vzamejo in ga varno reciklirajo.


