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Model: SPE-O122

Instrukcja instalacji

Dane techniczne

Ilość segmentów kolumny

Nośność

Prędkość regulacji

Napięcie wejściowe

Najniższa pozycja

Najwyższa pozycja

Wymiary blatu

Tryb pracy

Temperatura pracy

Ciągła praca przez 2 minuty (maks.) po 
przerwie 18 minutowej

1200mm(szerokość)
600mm(głębokość)

Lista akcesoriów

Uwaga! Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie i mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregokolwiek z narzędzi lub problemów 
z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.

Lista części
Instrukcja instalacji

Nr Część Ilość Nr Część Ilość Nr Część Ilość

Blat Kolumna podnosząca Kontroler

Stopa Kabel zasilający Zasilacz

Kabel
Opaska
kablowa

Instalacja kolumn 
podnoszącychKROK1 

Obróć kolumnę po włożeniu 
jej do dołu, aby uniknąć 
różnicy wysokości

Włóż sześciokątną 
głowicę kolumny wzdłuż 
rowka prowadzącego

Insert

Po włożeniu obróć 
kolumnę, wkręcając śruby 
belki podtrzymującej 
w otwór kolumny

Dokręć śruby M6 
kluczem imbusowym 
4 * 4 

Śruby  

Zainstaluj kolumny podnoszące (2) do blatu (1), przykręć śrubami (B) używając klucz (D) 

KROK2 Montaż stóp

Przykręć stopy (4) do kolumn podnoszących (2) 
śrubami (C) i dokręć je kluczem (D)

KROK3 Instalacja kontrolera

Ustaw kontroler (3) tak, jak pokazano na rysunku i przykręć 
go śrubami (A), dokręcając kluczem 5 * 5 (D)

długi bok 
kolumny 

Krótki bok 
blatu
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Jak używać kontroler

Wyświetlacz

Przyciski

Przycisk do góry

Przycisk w dół

Pozycja 1; Zapisz pozycję 1

Pozycja 2; Zapisz pozycję 2

Pozycja 3; Zapisz pozycję 3

Pozycja 4; Zapisz pozycję 4

Instrukcja obsługi

Dostosuj wysokość:

1. Naciśnij przycisk „▲”, biurko zacznie się podnosić, naciśnij długo, aby kontynuować 
podnoszenie, kliknij raz, aby podnieść wysokość o 0,1 cm (komunikat “top” oznacza 
najwyższą możliwą pozycję)
2. Naciśnij przycisk „▼”, biurko zacznie się opuszczać, naciśnij długo, aby 
kontynuować zniżanie, kliknij raz, aby obniżyć wysokość 0,1 cm (komunikat “bot” 
oznacza najniższą możliwą pozycję)

Zapamiętywanie wysokości:
1. Gdy pulpit jest nieruchomy, naciśnij długo przycisk „1” przez 3 sekundy, brzęczyk 
wygeneruje komunikat dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „S-1”, zapisywanie 
zakończy się powodzeniem; następnie ustaw pulpit na dowolnej wysokości, kliknij 
przycisk „1”, aby ustawić biurko na pierwotnej wysokości pamięci.
2. Wszystkie przyciski „2”, „3”, „4” mają tę samą funkcję wysokości pamięci, co przycisk 
„1”, powtórz odpowiednie kroki, aby zapisać dodatkowe pozycje.

Resetowanie:
1. Gdy wysokość urządzenia jest nieprawidłowa lub pojawia się kod błędu, urządzenie 
musi zostać zresetowane. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „3” i przycisk „4” 
przez 3 sekundy, aby przejść do tej funkcji.
2. Po wejściu w funkcję resetowania na wyświetlaczu pojawia się „RST”, naciśnij długo 
przycisk „▼”, aby zresetować urządzenie. Gdy pulpit opuści się na najniższą wysokość, 
odbije się w górę i będzie działać i wyświetli się „bot”, oznacza to, że resetowanie jest 
zakończone.

Dostosuj czułość antykolizyjną:
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „▲” i „▼” przez 5 sekund, aby 
przełączyć czułość. Przełącz 1 bieg dla każdej operacji, są 4 zakresy biegów, L-0, L-1, 
L-2, L-3
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „A-0”, biurko wyłącza funkcję antykolizyjną; „A-3” 
dla wysokiej czułości; „A-2” dla średniej czułości; „A-1” dla niskiej czułości. (domyślnie 
A-0)
3. Gdy biurko unosi się lub opada, odbije się natychmiast, gdy napotka przeszkodę do 
ochrony.
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●

●

●

Attention

Fault phenomenon Method 

No response while long pressing 
down arrow after connected with 
a power supply

1.Check if all the cables be connected well

1.Check if all the cables be connected well

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

No response while pressing up 
arrow/ down arrow after 
connected with a power supply

Rising in a low speed
1.Check if overloaded, max loading: 50kg;

1.Check if overloaded, max loading: 50kg;

1.Check if overloaded, max loading: 50kg;

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

The motor not move as instructed 1. Contact your supplier or dealer

1.Reposition

2.Contact your supplier or dealer
Go down but not go up

Downward sliding

Frequently Reposition

Overwork 
（Duty cycle:Max 2min on/18min OFF）

1.Restart after suspend for 18mins while 
    connecting with power;

2.Contact your supplier or dealer;

1. Press "M"and "3" together for 3 seconds or 
more, after hearing continuous beeping for twice, 
it will restore factory settingsNot enough up&down height

Common fault treatment

2.Contact your supplier or dealer

This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes. To 
prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product 
was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.

Rozwiązywanie problemów:
1. Reset: Kiedy wyświetlacz pokaże "RST" lub “ASR” , naciśnij “▼” aż biurko osiągnie najniższą wysokość i zatrzyma się; oznacza to, 
że reset został zakończony.
2. Kiedy to nie działa, a dioda LED pokazuje „E01” lub „E02”, spróbuj ponownie 18 minut później.
3. Jeśli przycisk “▼” nie działa, sprawdź połączenie kablowe, a następnie odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund. Podłącz 
ponownie do zasilania i naciśnij przycisk „▼”, aby rozpocząć proces resetowania, gdy wyświetli się „RST” lub “ASR”.
4. Jeśli wszystkie powyższe procesy są nieefektywne, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KROK4 Podłącz kable do zasilacza

Umieść zasilacz (6) w uchwycie pod blatem

Przymocuj kable do blatu za pomocą 
opasek (7), aby utrzymać biurko w porządku

3

6

5

6

8

Podłącz kabel 
kontrolera do portu DC

Podłącz kabel silnika do 
portu M1

Odklej
Uporządkuj kable

Zapnij
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