
индикира, че процесът е приключил.

Инструкция за употреба на панел за управление

1. Снимка 

LED дисплей

2. Продуктови характеристики

1. Панелът за управление разполага с 6 бутона: "▲" , "▼" , "1" , "2" , "3" , "4" 

(1) "▲" : Промяна на височината на бюрото - нагоре

(2) "▼" : Промяна на височината на бюрото - надолу

(3) "1" : Позиция 1: първата запаметена височина 

(4) "2" : Позиция 2: втората запаметена височина 

(5) "3" : Позиция 3: третата запаметена височина

(6) "4" : Позиция 4: четвъртата запаметена височина

3. Инструкции за употреба

Функция за промяна на височината:

1. Натиснете бутон "▲" , бюрото ще се вдигне нагоре; продължете да натискате и бюрото

ще продължи да се изкачва; когато стигне най-високата точка, ще видитe надпис “top”  

2. Натиснете бутон  "▼" , бюрото ще слезе надолу; продължете да натискате и бюрото 

ще продължи да слиза надолу; когато стигне най-ниската точка, дисплея ще изпише “bot”  

●

Функция за запаметяване на височината:

1.Когато плотът не се движи, натиснете бутон „1" и задръжте за 3 секунди; ще чуете кратък  

сигнал и дисплеят ще изпише „S-1" , което индикира, че височината е запаметена. След 

това в процесът на употреба е необходимо да натиснете отново бутон „1" , за да се  

върнете в запаметената позиция.

2. Бутони "2", "3" and "4" имат същите функции за запаметяване, трябва само да повторите 

описаните по-горе стъпки.

●

Функция напомняне: 

1. Когато височината на бюрото не е коректна или се появи код за грешка, моделът    

трябва да се рестартира. За да направите това, трябва да натиснете едновременно 

за 3 секунди бутони „3" и „4". 

2. След като натиснете бутони „3" и „4" за 3 секунди, дисплеят ще изпише "RST". След  

това натиснете бутон "▼" , за да рестартирате. Когато плотът стигне най-ниската точка,    

ще започне да се движи нагоре докато на дисплея не се появи надпис "bot", което  

●

Функция против сблъсък:

1. Едновременно натиснете бутони "▲" и "▼" за 3 секунди , за да активирате функцията,

която има 4 степени на чувствителност: A-0, A-1, A-2, A-3.

2.Дисплеят показва “      ” функцията е изключена. Ако дисплеят показва              това         

е най-високата степен; при         - средна степен; ако пък той показва         - най-ниската 

степен на чувствителност. (По подразбиране е зададена степен „A-2").

3. Когато бюрото се издига или спуска, при наличие на предмет или човек, то веднага 

ще спре, което ще предотврати сблъсък и неприятни последствия от него.

●

Кодове:

1. Когато дисплеят показва някой от символите  “      ” и “      ”, натиснете бутон “▼”, за  

да може да рестартирате. Когато бюрото стигне най-ниската точка, то ще започне да се 

издига докато не изпише "bot", което ще индикира, че обновяването е завършено. 

2. Ако се появи символ "E01" или "E02" , моля, оставете бюрото неподвижно за 18 минути 

преди да продължите да го използвате.

●

3. Ако се появят други кодове на контролния панел и при продължително натискане на  

бутон ▼ бюрото не реагира,уверете се, че връзката не е повредена, след което изключете  

за поне 10 секунди, след което включете пак. Ако на дисплея се появи           или        ,

натиснете продължително бутон "▼ " , за да рестартирате.

4. Ако след посочените по-горе стъпки бюрото все още не функционира нормално, моля, 

свържете се с Вашия доставчик.
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