
NÁVOD K INSTALACI A MONTÁŽI
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Příkon
110V-240V

Max. rychlost
25 mm/s

Nosnost
176 lbs / 80 kg

Pohybový šum
＜55dB

RATED

● Rozměry stolní desky: 112-165 cm
4 paměti pro výšku desky 
Vertikální rozsah: 72-120 cm

●

●

MODEL SB122
Výrobce pro ČR/SK/EU: STRICT BRAND s.r.o.

Stolní deska(volitelná)
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ŠROUBY / SPOJOVACÍ MATERIÁL (SÁČEK)

(není součástí balení)

INSTALACE

Nožní podložky

M5x16 šrouby
(2 kusy navíc)
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M6×12(X8)

M6×12(X8)

Podložky pro izolaci zvuku
12 kusů(2 kusy navíc)
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OVLÁDÁNÍ

M5×16 (x4)
A

M5×16 (x2)
A

E
Kabelové spony (x5)

M6×12 (x4)
B

Stiskněte       a zobrazí se skutečná výška

Stiskněte       a zobrazí se skutečná výška

Stiskněte        , až se objeví 1, uvolněte tlačítko,mechanismus 
nastaví odpovídající výšku a zobrazí se aktuální poloha.

Stiskněte       , až se objeví 2, uvolněte tlačítko, mechanismus 
nastaví odpovídající výšku a zobrazí se aktuální poloha.

Stiskněte       , až se objeví 3, uvolněte tlačítko, mechanismus 
nastaví odpovídající výšku a zobrazí se aktuální poloha.

Stiskněte       , až se objeví 4, uvolněte tlačítko, mechanismus 
nastaví odpovídající výšku a zobrazí se aktuální poloha.

Tlačítko „uložit“, slouží k zadání funkce uložení výšky

Po stisknutí tlačítka      rozhraní bliká, nastavte požadovanou 
výšku a zmáčkněte      dokud se neobjeví H1, uvolněte tlačítko, 
zobrazí se aktuální výška

Reset

Polohy 
v paměti

Dlouze stiskněte       po dobu 5 sekund, po zobrazení RES 
znovu stiskněte, výška se sníží na nejnižší možnou, reset je 
hotový a ukáže se aktuální výška

M

M5×16 (x10)
A

G

Ochrana proti 
přehřátí

Bez senzorový
alarm

Ochrana proti 
přetížení

Ochrana proti
odskoku

Alarm při přepětí

Alarm při podpětí

Alarm při vyjetí

Ochrana vůči 
poškození 

mechanismu

Hot: Alarm se spustí při nepřetržité práci po dobu 2 minut. 
Znovu zapněte a vyčkejte minimálně 18 minut, poté znovu nastavte výšku.

E10: Alarm se spustí, v případě, že nelze detekovat senzor motoru. 
Nejprve vypněte. Zkontrolujte připojení motoru a ovládací skříňky, poté 
znovu zapněte.

E20: Alarm pro přetížení. V případě, že se alarm spustí při zvedání stolu, 
odstraňte ze stolu věci a zkuste to znovu. Pokud se alarm spustí, když stůl 
klesá, nejprve vypněte, odstraňte věci ze stolu a znovu zapněte.
E02: Alarm se spustí při vibracích, srážce nebo náklonu během pohybu 
stolu. Zkontrolujte, zda nedošlo k výše zmíněným problémům. Pokud k 
uvedeným problémům nedošlo,proveďte resetování procesu a opakujte jej.
E32: Alarm se spustí v případě, že napětí je vyšší než požadovaná 
hodnota. Nejprve vypněte. Zkontrolujte, zda je spojení mezi napájením a 
ovládací skříní v pořádku. Znovu zapněte.
E31: Alarm se spustí v případě, že napětí je menší než požadovaná 
hodnota. Nejprve vypněte. Zkontrolujte, zda je spojení mezi napájením a 
ovládací skříní v pořádku. Znovu zapněte.
E60: Alarm se spustí v případě, že výškový rozdíl mezi levou a pravou 
nohou překročí nastavenou hodnotu. Nejprve vypněte. Zkontrolujte, zda 
jsou levá a pravá noha ve stejné výšce. Pokud ne, proveďte znovu proces 
4, tak aby byly obě nohy ve stejné výšce. Znovu zapněte.
V případě, že dojde k náhodnému odpojení vedení motoru nebo 
manuálního ovládacího vedení, přístroj se zastaví a přejde do režimu 
ochrany. Po opětovném připojení výše uvedeného vedení se alarm vypne
a přístroj bude opět normálně pracovat.

Dlouze stiskněte tlačítko      dokud se neobjeví „M--“ a zabliká. Znovu 
stiskněte      a na displeji se ukáže „Un“. Pro výběr jednotky stiskněte      . 
Tlačítky       nebo       můžete přepínat mezi „SI“ (metrický systém) 
nebo „In“ (imperiální jednotky). Pro uložení vybrané jednotky stiskněte     .
Dlouze stiskněte tlačítko      dokud se neobjeví „S--“ a zabliká. Znovu 
stiskněte      a na displeji se ukáže „Un“. Stiskněte      nebo      pro 
přepnutí na „br“. Pro výběr stiskněte      . Tlačítky      nebo      přepínáte 
mezi nízkým (L), středním (n) a vysokým (H) jasem. Tlačítkem 
potvrdíte volbu.

Dlouze stiskněte tlačítko      dokud se neobjeví „M--“ a zabliká. Znovu 
stiskněte       a na displeji se ukáže „Un“. Stiskněte       nebo       pro 
přepnutí na „CF“. Pro výběr stiskněte      . Tlačítky        nebo       přepínáte 
mezi „OFF“, nízkou (L), střední (n) nebo vysokou (H) detekcí kolizní síly. 
Tlačítkem       potvrdíte volbu.

Režim ochrany (režim automatického uzamčení obrazovky)
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Změnit jednotku 
pro zobrazení (Un)

 

Změna jasu (br)

Detekce kolizní 
síly (CF)


