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Tanıtım 
DIGITUS®'un bu yüksekliği ayarlanabilir masa çerçevesi ile kendinize ve sağlığınıza bir iyilik 
yapın! Masa yüksekliği, entegre kontrol paneli kullanılarak 73 ila 123 cm arasında kolayca 
ayarlanabilir. Önceden monte edilmiş masa bileşenleri sayesinde kurulum işlemi oldukça 
kolaydır. Masa maksimum 50 kg'lık yük kapasitesine sahip olmakla birlikte monitörler, 
dizüstü bilgisayarlar ve yaygınca kullanılan iş malzemeleri için tasarlanmıştır. C şeklindeki 
ayak tasarımı maksimum bacak mesafesi imkânı sağlar. Çalışma pozisyonunuzu sürekli 
değiştirerek sağlığınızı iyileştirin ve postural hasarları veya kas-iskelet sisteminde 
oluşabilecek sınırlılıkları önleyin! 
 

Paket içeriği 
Lütfen paketi dikkatlice açın ve paket içeriğinin aşağıdaki gibi olduğunu doğrulayın: 

 
A x3 

ST 4.2 

 
B x4 
M6 

 
C x8 
M6 

      
D x1 

4x4     5x5 

 
① Masa üstü  

x1 

 
 

② Kaldırma direği  
x2 

 
 

③ El şalteri  
x1 

 
 

④ Ayak  
x2 

 
 
 

⑤ Elektrik fişi  
x1 

 
 
 

⑥ Adaptör 
x1 

 
 

⑦ Kablo 
Destekleri  

x4 

 
 

⑧ Adaptör 
kablosu   

x1 
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Dikkat:  Aşağıda yer alan şekiller sadece kaynak gösterme amacıyla verilmiş olup gerçek 

nesnelerden farklılık gösterebilir, lütfen bunu dikkate alınız. Herhangi bir alet 
eksikse veya kurulumda sorun yaşıyorsanız ilk önce müşteri hizmetleriyle 
iletişime geçin. 

 

Ürün özellikleri 
• 73 ile 123 cm arasında yükseklik ayarı 

• Masa üstü boyutları: G 120 x D 60 cm 

• Maksimum yük kapasitesi 50 kg 

• Masa üstü boyutları: G 120 x D 60 cm 

• Önceden monte edilmiş modül sayesinde 3 adımda kolay kurulum 

• Maksimum bacak mesafesi sağlayan ayak tasarımı 

• Düşük gürültü seviyesi: <50 dB 

• Kaldırma hızı: 25 mm/s 

• Kolay yükseklik ayarı için sezgisel kontrol paneli 

• Evden çalışmanız için kompakt ve sağlığı geliştirici çözüm 
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Montaj talimatları 
 
1. Adım) Kaldırma direğinin takılması 

 
 
Kaldırma direğini ② masa üstüne ① kurup ardından B vidalarını  
D alyan anahtarıyla sıkın. 
 
 

 
 

Direğin 
uzun tarafı 

Masa üstünün 
kısa tarafı 

Yükseklik farkını önlemek için 
direği alt tarafa taktıktan sonra 
çevirin. 

① Kablo başının kenarı motora 
bakacak şekilde direğin altıgen 
biçimli başını, kablo deliğine 
takın. 

Takın 

② Direği taktıktan sonra 
çevirerek destek kirişindeki 
vidaların direk deliğine girmesini 
sağlayın. 
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2. Adım) Ayakların takılması 

 
 

Kaldırma direklerini ② ayaklara ④ takıp C vidalarını D alyan anahtarıyla sıkın. 

  

③ + ④ Vidaları (B) 4*4 alyan anahtarıyla 
sıkın 
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3. Adım) El şalterinin takılması 

 
 
El şalterini A vidalarıyla sabitleyip 5*5 D anahtarıyla sıkın. 

4. Adım) Tüm kabloların adaptöre bağlanması 
 

 
Şalterin kablosunu DC bağlantı noktasına, motor kablosunu ise M1 bağlantı noktasına 
bağlayın. Adaptörü ⑥ masa üstünün braketine takın. 

 
  

Kablo döşeme işlemi 
tamamlandıktan sonra 
gücü bağlayın. 
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Parçalı 

Kabloları düzenleyin 

Sabit 

Masayı düzenli tutmak için kabloları, 
kablo yönetimi ⑦ yardımıyla masa 
üstüne sabitleyin. 
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Kullanma talimatları 

El şalteri 
 

 
Ürün özellikleri 

• DC girişi: 19-33 VDC, 150 W 

• Çıkış M1: 19-33 VDC, 4 A 

• Kontrollü motor sayısı: 1 PC 

• Beklemede güç miktarı: <0,5 W 

• Aşırı yük koruması 

• Fazla çalışma koruması 

• Çarpışma önleyici sensör (ilk kademe) 

• Çalışma frekansı: 2 dakika çalışma, 18 dakika dinlenme 

• El şalteri ve kontrol aleti bir bütün olup kullanımı ve kurulumu kolaydır 

• "▲","▼" dâhil iki tuş 
1. "▲" Yukarı tuşu, çalışma masasında yukarı doğru hareket kontrolü sağlar 
2. "▼" Aşağı tuşu, çalışma masasında aşağı doğru hareket kontrolü sağlar 

• İlgili sertifikalar: CE-EMC, FCC 

• Loctek'in tek motorlu kaldırma direği için uygundur 
 
Kaldırma işlevi 

1. Masanın yüksekliği, "▲" veya "▼" tuşlarına basılarak yukarı veya aşağı doğru 
ayarlanabilir. 

2. "▲" veya "▼" tuşlarına 1,2 saniyeden uzun süre basıldığında otomatik kaldırma 
modu devreye girer. Kaldırmayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. (Bu işlev 
isteğe bağlıdır, varsayılan yazılım bu işlevi seçmez) 
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Sıfırlama 
1. En alçak pozisyondayken sıfırlama moduna almak için kaldırma sistemi en alt 

noktaya inip durana kadar aşağı tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, 
böylece sıfırlama başarılı olur. 

2. Kaldırma sistemi başarısız ise düğmeyi bırakın ve kaldırma sistemi en alt noktaya 
inip durana kadar aşağı düğmesini basılı tutun, böylece sıfırlama başarılı olur. 

 
Çarpışma önleme işlevi 

1. Dahili sensör sayesinde herhangi bir nesneyle karşılaşıldığında cihaz hemen durur 
ve hasarı önlemek için geri döner.  

2. "▲" ve "▼" düğmesini aynı anda 5 saniyeden uzun süre basılı tutarak çarpışma 
önleme işlevini açabilir ya da kapatabilirsiniz. 

 
Sorun giderme 

1. Kesintisiz çalışma sonrasında aşağı veya yukarı düğmelerine basıldığında herhangi 
bir yanıt yoksa kullanmadan önce makineyi 18 dakikadan uzun süre boyunca 
dinlendirin.  

2. Kaldırma işlemi esnasında geri çekilme olayı söz konusu ise masa yükünün çok 
ağır olup olmadığını ve masanın çok fazla sallanıp sallanmadığını kontrol ediniz. 

 

Yaygın arıza çözümü 
Aşağıdaki ipuçları, yaygın arıza ve hataları tespit etmenize ve ortadan kaldırmanıza yardımcı 
olacaktır. Karşılaştığınız arıza aşağıda listelenmemişse lütfen tedarikçinizle iletişime geçin. 
Bu arızaları ve hataları araştırma ve düzeltme yetkisine yalnızca üretici ve profesyoneller 
sahiptir. 
 

Arıza olayı Yöntem 
Bir güç kaynağına bağlandıktan sonra 
aşağı oka uzun süre basıldığında 
herhangi bir yanıt yok 

1. Tüm kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını 
kontrol edin 

2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 
Bir güç kaynağına bağlandıktan sonra 
yukarı oka/aşağı oka basıldığında  
herhangi bir yanıt yok 

1. Tüm kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını 
kontrol edin 

2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Düşük hızda yükselme 
1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, 

maksimum yük: 50 kg 
2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Motor tarif edildiği gibi hareket etmiyor 1. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Aşağı iniyor ama yukarı çıkmıyor 1. Yeniden konumlandırın 
2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Aşağı doğru kayıyor 
1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, 

maksimum yük: 50 kg 
2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Sık sık yeniden konumlandırma 
1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, 

maksimum yük: 50 kg 
2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 
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Fazla çalışma  
(Görev süresi: maks. 2 dk açık/10 dk 
kapalı) 

1. Güce bağlıyken 18 dakika bekledikten 
sonra yeniden başlatın 

2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

Yukarı ve aşağı yönde yeterli yükseklik 
yok 

1. Sıfırlama işlemi yapın 
2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin 

 
Güvenlik tavsiyesi 

1. Güç kaynağı: AC100V-240 V, 50/60 Hz 
2. Çalışma Ortamı: 0-40 ℃ 
3. Temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekin, temizlik sırasında yüzeydeki tozu 

hafif ıslak bir bezle silin, damlaların iç parçalara girmemesine dikkat edin, 
konektörü gevşetmeyin. 

4. Elektrik kutusu elektronik bileşenler, metaller, plastikler, kablolar vb. içerir; bu 
nedenle genel ev atıklarıyla değil, ülkenizin çevre mevzuatına uygun olarak imha 
edin. 

5. Kullanmadan önce montajın doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için 
dikkatlice kontrol edin. 

6. İlk kullanımdan önce ürünün tüm işlevlerine ve program ayarlarına aşina olun. 
7. Oyun sırasında ortaya çıkabilecek öngörülemeyen eylemler nedeniyle çocukların 

ürün üzerinde oynaması yasaktır, bu nedenle bu uygunsuz eylemin neden 
olabileceği tehlikeli sonuçlar üreticilerin sorumluluğunda olmayacaktır. 

8. Yapısından dolayı oluklu V kayışının veya fren sisteminin neden olduğu hafif ses, 
ekipmanın kullanımını etkilemeyecektir. 

9. Ekipmanın yıpratıcı veya aşındırıcı malzemelerle temizlenmesi yasaktır. Kullanılan 
temizleyicinin çevreyi kirletmediğinden emin olunmalıdır. 

10. 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya 
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, gözetim altında olmaları veya cihazın 
güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilmesi ve tehlikeleri anlamış olmaları 
koşuluyla bu cihazı kullanabilir. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır. 

11. Temizlik ve kullanıcı bakımı, bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

12. Besleme kablosu hasar görürse bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için 
imalatçı, servis acentesi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından 
değiştirilmelidir. 

13. Lütfen çalışma ortamınızda hiçbir tehlike kaynağı olmadığından emin olun; 
örneğin, aletleri etrafta bırakmayın. Olası herhangi bir tehlikeyi önlemek için 
ambalaj malzemelerine her zaman dikkat edin; örneğin, plastik torba çocuklar için 
boğulma tehlikesine yol açabilir. 

14. İleride nakliye için gerekmesi ihtimaline karşın ekipmanın orijinal ambalajını 
saklayın. 
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Atık bertarafı 

 

Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. 
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından kaynaklanan çevreye veya insan 
sağlığına gelebilecek zararı önlemek için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir 
tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme 
kazandırın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini 
kullanın veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçin. Bayiniz bu ürünü çevresel 
olarak güvenli bir geri dönüşüm için alabilir. 

 

Beyan 
Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep 
edebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya  
 
 


