Инструкция за употреба на панел за управление
към модел CR-114W
1. Снимка

Дисплей

2. Продуктови характеристики
2. Product Speciﬁcation

(1) "▲" : Регулиране височината нагоре
(2) "▼" : Регулиране височината надолу
(3) "1" : Позиция 1 - първата запаметена височина
(4) "2" : Позиция 2: втората запаметена височина
(5) "3" : Позиция 3: третата запаметена височина
(6) "M" : Функция за запаметяване на височина
(7) "A” : Настройване на аларма , която да напомня на потребителя да се изправя

● Функция за промяна на височината:
Натиснете бутони "▲" или "▼" , за да промените височината. LED дипслеят показва
настоящата височина.

● Функция за запаметяване на височина

a. Натиснете бутоните "▲" / "▼" и настройте до желаната височина. Натиснете бутон "M"
за да запаметите и екранът ще изпише " ";
Натиснете "1" , "2" или "3" , за да запаметите височината на съответната позиция - 1 , 2
или 3 - на екрана ще видите надпис
" " ,"
", "
";
b. След като сте запаметили позиции натиснете бутони "1", "2" или "3" , за да регулирате
автоматично до желаната и вече запаметена позиция.

Страница 1

● Функция напомняне：
a. Натиснете бутон "A" за активиране. На LED дисплея ще видите
" " / " ".
b. 2 секунди по-късно натиснете бутони "▲" или "▼" , за да настроите времето
за напомняне. Времето по подразбиране е 45 минути. Ако не зададете друго време
в рамките на 5 секунди, автоматично ще се зададе такова от системата.
По време на тези 5 секунди всяка друга операция ще доведе до повторно отброяване.
, след което ще
Когато отброяването свърши, на дисплея ще видите надпис
чуете звуков сигнал в рамките на 10 секунди ("DiDi...DiDi...DiDi...").
c. По време на 10-секундния звуков сигнал, всяка друга операция ще доведе до
повторно отброяване. Ако не се извърши друга операция по време на 10-те секунди,
ще има нов сигнал след 5 минути. ако не последва друга операция по време на втория
звуков сигнал, напомнянето ще бъде изключено.
d. Натиснете и задръжте бутон "A" за 3 секуди, за да изключите функцията за
напомняне. Дисплеят ще покаже "
"/ "
".
a. Натиснете и задръжте бутони “▲” и “▼” едновременно за 5 секунди за активиране
на функцията. Има 4 различни нива на чувствителност (A-3, A-2, A-1, A-0);
b. Дисплеят показва “
” , функцията е изключена. Ако дисплея показва “
”,
- ниско ниво на чувствителност. Ако показва “
”, - средно ниво на чувствителност.
” - високо ниво на чувствителност sensitivity.
Ако дисплеят показва “
c. По време на регулиране на височината ако плотът се докосне до друг предмет,
той автоматично ще спре, за да избегне сблъсък.
d. Натиснете и задръжте бутони “▲” и “▼” едновременно за 5 секунди. Ако дисплеят
не покаже някой от посочените символи (А-1, А-2, А-3), функцията не е активирана.

●

Възможни кодове за грешки:
Ако видите на дисплея надпис "
" или "
", натиснете продължително бутон "▼",
бюрото ще стигне до най-ниската точка и ще спре. Ще видите изписана височината,
след което бюрото ще може да се ползва отново и ще можете да регулирате
височината,

Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството.
За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве,
вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за
рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.
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