
A. İşlem Kontrol Paneli 

 

EN TR 

Timer Zamanlayıcı 

Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) 

Downward movement Aşağı hareket 

Upward movement Yukarı hareket 

Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 

Display Ekran 

 

Kullanma Talimatları: 

1. Sisteme güç sağlandığında, bir bip sesi duyacaksınız ve mevcut masa üstü 

yüksekliği kontrol aygıtında görüntülenecektir. 

 

2.  Yukarı hareket 
 Aşağı hareket 

“ ” veya “ ” tuşuna dokunun ve masa istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar 
bırakmayın. Motor, oldukça uzun bir süre sürekli olarak çalışırsa aşırı ısınma 

koruması etkinleştirilir. Kontrol paneli, yaklaşık olarak 20 dakika sonra tekrar normal 

şekilde çalışır. 

 

3. Hafıza Modu 

Kontrol aygıtının hafızasında belirli bir yüksekliği saklamak için önce “ ” tuşuna 

dokunun. “ ” harfi görüntülenir. Şimdi mevcut yüksekliği hafızaya kaydetmek için beş 

saniye içerisinde “ ”, “ ” veya “ ” tuşuna dokunun. “ ”, “ ” veya “ ” tuşlarının her biri 

farklı bir yüksekliği saklayabilir. Hafızadayken ilgili tuşa basarak kontrol aygıtının 

hafızasında bulunan 3 yükseklik ayarından birini seçebilirsiniz. Herhangi bir tuşa 

dokunmak (“ ” tuşu hariç) otomatik ayarlamayı durduracaktır. 

 



4. Sıfırlama Modu 

Kontrol paneline güç verilmişken "RST" görüntülenene kadar aşağı düğmesine basın. 

Düğmeye basmaya devam edin. Masa aşağıya doğru hareket edecek, ardından biraz 

yukarı doğru kaldırın. (İşlem esnasından düğmeyi kesinlikle bırakmayın.) Hareket 

durduktan sonra sistem, başarılı şekilde başlangıç konumuna yeniden ayarlanmış 

olur. 

 

5. Zaman Hatırlatıcı 

Zaman hatırlatıcısını ayarlamak için kontrol aygıtında bulunan “ ” tuşuna basın. 

Ekranda, 0.5 saat anlamına gelen “0.5h” yanıp söner. Tek seferde 0,5 saat artırmak 

için “ ” tuşuna arka arkaya basın. Maksimum zamanlayıcı ayarı iki saattir. Basamağın 

yanıp sönmesi durduğunda zamanlayıcı ayarlanmış olur ve kontrol aygıtının sağ üst 

köşesinde bulunan ışık yanar. Zamanlayıcı ayarlanan zamana geldiğinde kullanıcıya 

kendi çalışma konumunu ayarlamasını hatırlatan bip sesi duyulur. Bir zamanlayıcı 

ayarı sona erdiğinde ünitenin zamanlayıcısı iptal olur. Zamanlayıcıyı devre dışı 

bırakmak için mevcut yükseklik görüntülenene ve kontrol aygıtının sağ üst tarafında 

bulunan ışık sönene kadar beş defa “ ” tuşuna basın. 

 

6. Koruyucu Bekleme Modu (60 Saniye) 

Yanlışlıkla işlem yapmayı önlemek istiyorsanız bekleme modunu etkinleştirmek için 

“ ” tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun. Koruyucu bekleme modu ekranda “---” 

simgesi görüntülendiğinde etkinleşir. Koruyucu bekleme modu ayrıca 60 saniyeden 

fazla süreyle işlem yapılmadığında da etkinleşir. Bekleme modunu kapatmak için “ ” 

tuşuna 3 saniye süreyle basın. 

 

7. Güç Tasarruf Modu (10 Dakika) 

10 dakikadan daha uzun süreyle işlem yapılmadığında sistem, güç tasarruf moduna 

girer. İşlem moduna girmek için herhangi bir tuşa dokunun. 

 

8. cm ve inç arasında ölçü birimi geçişi 

Ekranda gösterilen ön ayarlı ölçü birimi cm'dir. cm'yi inç olarak değiştirmek 

istiyorsanız lütfen sistemi yeniden başlatın ve “ ” tuşuna 8 saniye süreyle basın. İki 

bip sesinin ardından ölçü birimi başarıyla yeniden ayarlanmış olur. İnç ölçü birimini 

yeniden cm'ye çevirmek isterseniz lütfen sistemi yeniden başlatarak “ ” tuşuna 

8 saniye süreyle basın. Bir bip sesinin ardından sistem, cm ölçü birimine başarıyla 

döndürülmüş olur. 

 



Sorun Giderme 

Aşağıda kontrol panelinde görüntülenebilecek muhtemel hata kodlarını 

bulabilirsiniz. 

 

Hata Kodu Tanım 

ER1 Aşağı yönde aşırı yük meydana geldi ve gücün yeniden başlatılması 

gerekli. 

ER2 Kontrol aygıtında aşırı ısınma meydana geldi ve soğutulması gerekli. 

ER3 Motor kablosu bağlantı arızası ve yeniden ayarlanması gerekli. 

ER4 Her iki ayak farklı yüksekliğe sahip ve yeniden ayarlanması gerekli. 

ER5 Motor arızası 

 

Not: 

1. Otomatik koruma fonksiyonu: sistem kontrol aygıtı ekranında "SICAK" 

görüntülenir şekilde iki dakikadan daha uzun süre çalıştırılırsa ünite koruma 

moduna girer. Sistem, yaklaşık 18 dakika sonra sıfırlanır ve normal işlemine geri 

döner. 

2. Aşırı yük koruma modu: işlem esnasında masa üzerinde bulunan yük, ağırlık 

kapasitesinin üzerindeyse sistem, bir aşırı yük koruma programına girer. Bu 

durum, ağırlığın aşılmasından kaynaklı hasarlara karşı sistemi korur. Bu meydana 

geldiğinde masa, yaklaşık olarak 30 cm aşağı doğru hareket eder ve görüntülenen 

o an ki yükseklikte durur. 

3. Dikkat: Koruma modunda veya "SICAK" durumundayken üniteyi sıfırlamak için 

gücü KESİNLİKLE çıkarmayın veya kapatmayın. 

4. İki bacağın farklı yükseklikte olması durumunda lütfen sıfırlayın. 

  



B. Onarım Kılavuzu 

 

Önünde  

Bu onarım kılavuzu, yükselip alçalabilen masanın elektrik sisteminin anormal 

kullanımdan kaynaklı küçük sorunları belirlemenizde ve çözmenizde size yardım 

etmeye yöneliktir. Bu kılavuzda yer alan basit işlemlerin takip edilmesi kolaydır ve 

günlük kullanımda meydana gelen çoğu sorunları çözebilirler. 

 

Hatalar 

 

1. Ekranda ER1 Görüntüleniyor 

Kontrol panelinde ER1 görüntülendiğinde lütfen yükün ağırlık kapasitesinin üzerinde 

olup olmadığını kontrol edin. Üzerinde değilse lütfen masayı güce yeniden bağlayarak 

sistemi tekrar başlatın. Panelin ekranında ER1 hala görüntüleniyorsa ünitenize servis 

hizmet verilmesi veya ünitenizin onarılması için lütfen satıcınızla iletişime geçin. 

 
 

2. Ekranda ER2 Görüntüleniyor 

Kontrol panelinde ER2 görüntülendiğinde masanız ısıl koruma modundadır. Bu 

durumda normalde endişelenecek bir şey yoktur ve genellikle sistemin belirtilen 

özelliklerinin üzerinde olan çevre, masa ağırlığı veya etkinliği dahil bir çok olasılıktan 

kaynaklı normal işletim sıcaklığının üzerinde bir sıcaklık yaşadığını gösteren bir 

göstergedir. Masanızın soğumasını bekleyin, yaklaşık olarak 20 dakika süreyle 

kullanmadan durun ve beklenen sürenin sonunda ER2 kontrol panelinde 

görüntülenmeye devam ederse lütfen ünitenize servis veya onarım sağlanması için 

satıcınızla iletişime geçin. 

 

 



3. Ekranda ER3/ER4/ER5 Görüntüleniyor 

Kontrol panelinde ER3/ER4/ER5 görüntülendiğinde lütfen motor kablolarını kontrol 

ünitesine yeniden bağlayın. Ardından masayı elektriğe yeniden bağlayın ve sistemi 

sıfırlamak için aşağı tuşuna basın. ER3/ER4/ER5 hala görüntüleniyorsa lütfen 

ünitenize servis veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin. 

 
 

4. Ekranda Kontrol Paneli Sorunları Görüntüleniyor 

Kontrol paneli yanıt vermiyorsa veya masayı ayarlayamıyorsa masanın elektriğe 

düzgün şekilde bağlandığını onayladıktan sonra kontrol panelinin değiştirilmesi için 

satıcınızla iletişime geçin. Yeni kontrol paneli çalışıyorsa orijinal kontrol panelinin 

değiştirilmesi için bizimle iletişime geçin. Masa hala çalışmıyorsa ünitenize servis 

veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin. 

 
 

5. Masa Çalışmıyor 

Kontrol panelinin düzgün şekilde çalıştığı onaylandıktan sonra masa çalışmıyorsa 

lütfen gücü kapatın ve sistemi yeniden başlatın. Hala çalışmıyorsa ünitenize servis 

veya onarım sağlanması için satıcınızla iletişime geçin. 

 

 


