Montagehandleiding
Y5
Elektrisch zit sta hoekbureau
Rechts/links

Benodigd gereedschap
Schroefmachine
Rolmaat
Kruiskopbit
Inbus/bitje 4

Stap 1: controle
Maak uw pakket (2 dozen) open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is.
Opmerking:
- Zwarte schroeven in de doos worden niet gebruikt. Daarvoor in de plaats worden kwalitatief betere
schroeven geleverd. Schroeven zijn herkenbaar aan de lengte 5.0 x 25 (25=25mm lengte)

Inhoud
Doos I Y3
1+6
2
3
5
7

Schroeven M6x14 (12x)
Voet (2x)
Poot (2x)
Schroeven 5.0x25 (zie tabel)
Bladdrager (2x)

8
9
10
11
13

Schroef M6x10 (16x)
Frame deel 2 (2x)
Balk (2x)
Bevestigingskabel 1.3M (1x)
Kabelklem (6x)

9
10
11
12
13
14
15
16

Frame deel 2 (1x)
Balk (2x)
Bevestigingskabel 1.3M (1x)
Bevestigingskabel 2.5M (1x)
Bediening (1x)
Stroomkabel (1x)
Control box (1x)
Kabelklem (6x)

Doos II Y4/5
1+6
2
3
4
5

Schroeven M6x14 (6x)
Voet (1x)
Poot (1x)
Frame 1 (1x)
Schroeven 5.0x25 (zie tabel)

7
8

Bladdrager (1x)
Schroef M6x10 (16x)

Tabel I
Afmeting
17
18
19
20
21
22

Blad
Blad 160 x 120
Aanzetblad 80x80
Aanzetblad 80x120
Schroeven 5.0x 25
Schroeven 3.5 x 25
Koppelplaat

160x120 200x160
1
1
1
17
2
0

25
2
1

240x160
1
1
25
2
1

240x200
1
2
33
2
2

240x240
1
1
1
33
2
2

Stap 2: monteer de poten
A)

Gebruik 4 schroeven
en de poten

3

8

om het frame

9

te monteren

Met bevestigingsgaatjes

B)

Gebruik 2 schroeven
7

6

om de bladdragers
9

aan het frame te

monteren

Zonder
bevestigingsgaatjes

C)

Gebruik 4 schroeven
aan de poot

Zonder
bevestigingsgaatjes

3

1

om voet

te bevestigen

2

Stap 3: monteer de hoofdbalk
Monteer de hoofdbalk tussen poot A) en B) (zie voorgaande pagina). Gebruik hiervoor
schroeven 8

B)
A)

Poot A): Stel bij poot A) de balk zo af dat de
buitenkant bladdrager tot begin balk 20 cm is

20 cm

Stap 4: verbind de delen van het frame
Verbind de verschillende delen en pas het frame
C)

aan op de juiste lengte, gebruik hiervoor de
A)

B)

technische sheet

Stap 5: monteer blad en bedieningsknop
Leg het blad op een zachte ondergrond.
Gebruik bij het bevestigen van het blad

20

en de bedieningsknop
schroeven

21

20

13

17

de bijgeleverde

voor het blad en

21

voor

de bediening
20

gebruik hiervoor Tabel I
Sluit de kabels aan

Schuif de control box

15

in de hoofdbalk

van het frame in de hoek

Verwijder het rubberen dopje van de control box
en bevestig de bedrading en sluit de dongel aan

Dongel

Stap 6: installatie app op telefoon
Installeer de app Ai-desk via de App store of Google play store. Scan de QR code die in de doos van de
Dongel zit en maak contact met het bureau. U kunt nu alle instellingen programmeren.
Volg eerst de reset procedure bij in gebruik name.
Klaar, veel plezier met uw aankoop!

Technische sheet
160 x 120 Links

160 x 120 Rechts

200 x 160 Links

200 x 160 Rechts

240 x 160 Links

240 x 200 Links

240 x 160 Rechts

240 x 200 Rechts

240 x 240 Links/rechts

Resetprocedure
Reset procedure bij in gebruik name
•
•
•
•

Druk de bediening in tot het bureau op de laagste stand staat (63,4)
Laat los en druk de bediening opnieuw 10 seconden in tot de display RESET
weergeeft
Laat de knop los
Druk de bediening in tot de display weer 63.4 aangeeft om de reset te voltooien

Werking memorydisplay
1) Omhoog en omlaag spreekt voor zich
2) Geheugenhoogte instellen (lager dan 90 cm)
Druk op de zijknop "M" en ♥zal verschijnen. Druk één seconde op de zijknop om de huidige hoogte te
onthouden in de juiste positie. Een geheugenhoogte positie kan worden opgeslagen in het gebied
onder de 90cm, en geeft ♥ -2 weer
3) Geheugenhoogte positie instellen (hoger dan 90 cm)
Druk op de zijknop "M" en ♥ zal verschijnen. Druk een seconde op de zijknop om de huidige hoogte
te onthouden in de juiste positie. Een geheugenhoogte positie kan worden opgeslagen in het gebied
boven de 90cm, en geeft ♥-1 weer
4) Bereik de zittende geheugenpositie
Door de peddel tweemaal in te drukken, past het bureau zich automatisch aan naar de juiste zitpositie.
5) Bereik de staande geheugenpositie
Door de peddel twee keer omhoog te drukken, past het bureau zich automatisch aan naar de juist
stapositie.
6) Stel tijdklok in memory
Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de memoryinterface te openen
Klik nogmaals op de M-knop om het submenu te openen en selecteer de herinneringstijd met 30
minuten, 40 minuten of 50 minuten. Klik nogmaals op de M-toets om de tijd van de zitherinnering te
bevestigen.
U kunt ook de herinneringstijd op dezelfde interface annuleren of terugkeren naar de laatste interface.
7) Bovenste en onderste limiet
Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de boven- en ondergrens van de functionele interface te
openen. Druk de peddel omhoog naar de interface voor de boven- en ondergrens, druk op M om het
submenu te openen en selecteer vervolgens bovengrens, ondergrens of annuleer limiet, of keer terug
naar de laatste interface.
8) Handset lock-functie
- Open de handsetvergrendeling
Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de memoryinterface te openen;
Druk op de bediening om de vergrendelingsinterface van de handset te selecteren en te openen
- Ontgrendelen
Na 10 seconden geen bediening, wordt de vergrendelingsmodus geactiveerd en verschijnt de
ontgrendelingsmemory daarna door op een willekeurige knop te drukken. Volgens de herinnering om
de tafel te ontgrendelen en terug te keren naar de normale digitale weergave hoogte interface.
9) Trillingsmodus
Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de functionele interface te openen. Druk de bediening
omhoog om te selecteren en naar de interface van de vibratiemodus te gaan, druk op de M-knop om de
submenu en selecteer vervolgens een van de vibratie, sluiten of terugkeren. Trilling is ter herinnering
aan het zitten, wanneer u deze functie selecteert, verschijnt de bijbehorende trilling.
10) Abnormale weergave

Wanneer er op het scherm "RESET" of "E07", "E08" verschijnt, druk de bediening in tot de
laagste hoogte bereikt wordt. drukken, laat los en houd de peddel opnieuw 5 seconden
ingedrukt tot display "RESET" weergeeft, en weer terug naar gaat naar normaal digitaal. Toets
No. om de reset te beëindigen.

