
Usage and Setting (วธีิใช ้และ การตัง้คา่) 
 
Attention : ขอ้ควรระวัง 
ตรวจสอบวา่ตอ้งไมมี่สิง่กีดขวางอยูบ่ริเวณรอบโต๊ะ 
ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะตอ้งไมช่น หรือ โดนกับผนัง 
ตรวจสอบความยาวสายไฟให้เพียงพอในระหวา่งการปรับความสูง ตํา่ ของโต๊ะ 
 
Suggestion : ขอ้แนะนํา 
ตัง้ระดับความสูงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการน่ังไวท่ี้หมายเลข 1 และตัง้ระดับความสูงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการยืน
ไวท่ี้หมายเลข 2 
 
Resetting the base : การตัง้คา่ระดับความสูงใหม ่ 
เม่ือไฟ LED แสดงรหัสระบุความผิดพลาด (Error code) ซ่ึงจะแสดงรหัส E07-E09 และรหัสน้ีจะยังแสดงอยู่
ถึงแมจ้ะมีการตัง้คา่ใหม ่และการกดปุ่มอ่ืนๆ กจ็ะไมท่าํงานเชน่เดียวกัน  
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) ประมาณ 5 วนิาที จนกวา่ไฟ LED เปล่ียนเป็นรหัส "RST" จากนัน้กดปุ่ม 
DOWN อีกครัง้ จนกวา่ขาโต๊ะขยับเล่ือนข้ึนลงเลก็น้อย โต๊ะจึงจะพร้อมใชง้าน 
 
To set the upper-limit position : การกาํหนดระดับสูงสุด 
กดปุ่ม UP (เพิม่ความสูง) เพ่ือกาํหนดระดับความสูงสุดของโต๊ะท่ีตอ้งการ 

กดปุ่ม เม่ือไฟ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน้กดปุ่ม UP (เพิม่ความสูง) จนกวา่หน้าจอ LED จะกระพริบ 
จึงหยุดกด  

กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที จนกวา่หน้าจอ LED จะเปล่ียนเป็น "999"  
จอแสดงผลจะเปล่ียนเป็นระดับความสูงท่ีไดเ้ลือกไวโ้ดยอัตโนมัติ การกาํหนดระดับสูงสุดของโต๊ะไดถู้กปรับใหม่
เป็นท่ีเรียบร้อย 
 
To set the lower-limit position : การกาํหนดระดับตํา่สุด 
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) เพ่ือกาํหนดระดับตํา่สุดของโต๊ะท่ีตอ้งการ 

กดปุ่ม เม่ือไฟ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน้กดปุ่ม UP (เพิม่ความสูง) จนกวา่หน้าจอ LED จะกระพริบจึง
หยุดกด  

กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที จนกวา่หน้าจอ LED จะเปล่ียนเป็น "000"  
จอแสดงผลจะเปล่ียนเป็นระดับความสูงท่ีไดเ้ลือกไวโ้ดยอัตโนมัติ การกาํหนดระดับตํา่สุดของโต๊ะไดถู้กปรับใหม่
เป็นท่ีเรียบร้อย 
 
To remove the upper / lower limit position : ยกเลิกการกาํหนดระดับสูงสุด หรือตํา่สุด  

กดปุ่ม  คา้งไวจ้นกวา่หน้าจอ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน้กดปุ่ม   คา้งไวอี้กครัง้ประมาณ 2 วนิาที 
จนหน้าจอ LED แสดงรหัส "555" และจะเปล่ียนไปแสดงความสูงตามเดิมโดยอัตโนมัติ การกาํหนดความสูงได้
ถูกยกเลิกเรียบร้อย 



 
To lock the handset : ลอ็คตัวปรับระดับความสูง 

กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที จนกวา่หน้าจอ LED จะเปล่ียนเป็นรหัส "S -" จากนัน้กดปุ่ม  คา้งไว้
อีกประมาณ 3 วนิาที จนหน้าจอแสดงผลเป็นรหัส LOC จึงหยุดกดปุ่ม 
 
To unlock the handset : ยกเลิกลอ็คตัวปรับระดับความสูง 

กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 8 วนิาที จนกวา่หน้าจอ LED จะเปล่ียนจากรหัส "LOC" เป็นตัวเลขระดับความสูง 
จึงหยุดกดปุ่ม 
 
 
Setting the LED retracted height : การตัง้คา่ระดับความสูงใหม ่
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) จนโต๊ะอยูร่ะดับท่ีตํา่ท่ีสุด 
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) อีกครัง้ จนกวา่หน้าจอ LED แสดงรหัส "RST" 

กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที จากนัน้หน้าจอ LED จะแสดงระดับความสูงเร่ิมตน้ และไฟจากจอแสดงผล
จะกระพริบ หลังจากนัน้ กดปุ่ม UP (เพิม่ความสูง) หรือ DOWN (ลดความสูง) เพ่ือปรับระดับความสูงท่ี
ตอ้งการ 
จอแสดงผลจะกลับมาแสดงรหัส "RST" อีกครัง้โดยอัตโนมัติ หลังจากนัน้หยุดกดปุ่มประมาณ 5 วนิาที 
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) อีกครัง้ จนกวา่โต๊ะขยับเล่ือนข้ึนลงเลก็น้อย ระบบจึงถูกตัง้คา่ใหมเ่รียบร้อย 
 
Changing the preset program : การตัง้คา่รูปแบบการสัง่งานปุ่มกด 
ปฏิบัติตามคาํแนะนําการตัง้คา่ระดับความสูงใหม ่จนกวา่หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน้กดปุ่ม
หมายเลข 1 คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที เพ่ือเปล่ียนโปรแกรม 
จอแสดงผลจะกลับไปกระพริบและแสดงรหัส "RST" โดยอัตโนมัติ จากนัน้กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) 
จนกวา่โต๊ะจะขยับเล่ือนข้ึนลงเลก็น้อย การตัง้คา่จึงเสร็จสมบูรณ์ 
ทาํซํา้อีกครัง้เพ่ือให้กลับไปแบบเดิม 
"10.1" คือโปรแรม แบบกดครัง้เดียว (One-Touch) และ "10.2" คือโปรแกรมแบบกดตอ่เน่ือง 
(Constant-Touch) 
 
Changing between inches and centimeters : การเปล่ียนหน่วยความสูงจากน้ิวเป็นเซนติเมตร 
ปฏิบัติตามคาํแนะนําการตัง้คา่ระดับความสูงใหม ่จนกวา่หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน้กดปุ่ม
หมายเลข 2 คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที เพ่ือเปล่ียนการติดตัง้ 
จอแสดงผลจะกลับไปแสดงรหัส "RST" โดยอัตโนมัติ จึงกดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) จนกวา่โต๊ะจะขยับ
เล่ือนข้ึนลงเลก็น้อย การตัง้คา่เสร็จสมบูรณ์ 
ทาํซํา้อีกครัง้เพ่ือให้กลับไปแบบเดิม 
"10.3" คือหน่วยเซนติเมตร และ "10.4" คือหน่วยน้ิว 
 
Changing the anti-collision sensitivity : การตัง้คา่ความออ่นไหวตอ่แรงกด 



ปฏิบัติตามคาํแนะนําการตัง้คา่ระดับความสูงใหม ่จนกวา่หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน้กดปุ่ม UP 
(เพิม่ความสูง) คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที ในขณะท่ีจอแสดงผลแสดงรหัส "RST" และเปล่ียนไปแสดงผลดังตอ่
ไปน้ี 
10.5 = ความกดดันท่ี 10 กิโลกรัม (ตอบสนองมากท่ีสุด) 
10.6 = ความกดดันท่ี 15 กิโลกรัม (ตอบสนองระดับกลาง) 
10.7 = ความกดดันท่ี 20 กิโลกรัม (ตอบสนองน้อยท่ีสุด) 
 
หยุดกดปุ่ม UP (เพิม่ความสูง) กอ่น แลว้จึงกดปุ่ม UP คา้งไวอี้กครัง้ จนกวา่จะติดตัง้ตามท่ีตอ้งการ เม่ือการติด
ตัง้ท่ีถูกเลือกข้ึนจอแสดงผล หยุดกดปุ่มและรอประมาณ 5 วนิาที จนจอแสดงผลเปล่ียนไปแสดงรหัส "RST" 
 
กดปุ่ม DOWN คา้งไว ้จนกวา่โต๊ะจะขยับเล่ือนข้ึนลงเลก็น้อยและหยุดขยับ จากนัน้หยุดกดปุ่ม เพ่ือปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการตัง้คา่เสร็จสมบูรณ์  
การติดตัง้การตัง้คา่ความออ่นไหวตอ่แรงกดไดถู้กบันทึก และโต๊ะพร้อมสาํหรับการใชง้าน 
 
Setting the memory preset buttons : การตัง้คา่ความจาํการสัง่งานปุ่มกด 

กดปุ่ม  จนจอแสดงผลเปล่ียนเป็นรหัส "S -" จากนัน้เลือกและกดหน่ึงปุ่มท่ีเคยทาํการบันทึกไว ้ตาํแหน่ง
ระดับความสูงไดถู้กบันทึกไวแ้ลว้เรียบร้อย 
กดปุ่ม UP (ลดความสูง) หรือ DOWN (ลดความสูง) เพ่ือปรับความสูงท่ีตอ้งการและทาํตามขัน้ตอนอีกครัง้ 
 
Normal problems and solutions : ปัญหาท่ัวไปและวธีิแกไ้ข 
 

1. หากโต๊ะเกิดปัญหาตามรายการดา้นลา่งน้ี กรุณาตัง้คา่โต๊ะใหม ่
- ทาํงานไมเ่ป็นปกติ 
- ปุ่มปรับระดับแสดงรหัส “RTS” 
- ปุ่มปรับระดับ แสดงรหัสระบุความผิดพลาด (Error code) ในขณะท่ีสายไฟไดติ้ดตัง้อยา่งสมบูรณ์เป็น

ปกติ 
 

2. หากปุ่มปรับระดับแสดงรหัส “HOT” กรุณาหยุดจา่ยไฟเป็นเวลา 20 นาที 


