้ า่ )
Usage and Setting (วิธีใช้ และ การตังค
Attention : ขอ
้ ควรระวัง
ตรวจสอบวา่ ตอ
้ งไมม
่ ีสงิ่ กีดขวางอยูบ
่ ริ เวณรอบโต๊ะ
้ ะต อ
ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ตังโต๊
้ งไมช่ น หรื อ โดนกับผนัง
ตรวจสอบความยาวสายไฟให้เพียงพอในระหวา่ งการปรับความสูง ตา่ ํ ของโต๊ะ
Suggestion : ขอ
้ แนะนํา
้
้
ตังระด
ั บความสูงที่เหมาะสมที่สุดสาํ หรับการนั่งไวท
ั บความสูงที่เหมาะสมที่สุดสาํ หรับการยืน
้ ่ีหมายเลข 1 และตังระด
ไวท
้ ่ีหมายเลข 2
้ า่ ระดับความสูงใหม่
Resetting the base : การตังค
เมื่อไฟ LED แสดงรหัสระบุความผิดพลาด (Error code) ซึ่งจะแสดงรหัส E07-E09 และรหัสนี้ จะยังแสดงอยู ่
้ า่ ใหม่ และการกดปุ่มอื่นๆ ก็จะไมท
ถึงแมจ้ ะมีการตังค
่ เดียวกัน
่ าํ งานเชน
้ กดปุ่ม
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) ประมาณ 5 วินาที จนกวา่ ไฟ LED เปลี่ยนเป็ นรหัส "RST" จากนัน
DOWN อีกครัง้ จนกวา่ ขาโต๊ะขยับเลื่อนขึ้นลงเล็กน้อย โต๊ะจึงจะพร้อมใชง้ าน
To set the upper-limit position : การกาํ หนดระดับสูงสุด
่ ความสูง) เพื่อกาํ หนดระดับความสูงสุดของโต๊ะที่ตอ
กดปุ่ม UP (เพิม
้ งการ
้ กดปุ่ม UP (เพิม
่ ความสูง) จนกวา่ หน้าจอ LED จะกระพริ บ
กดปุ่ม
เมื่อไฟ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน
จึงหยุดกด
กดปุ่ม
คา้ งไวป
้ ระมาณ 2 วินาที จนกวา่ หน้าจอ LED จะเปลี่ยนเป็ น "999"
จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็ นระดับความสูงที่ไดเ้ ลือกไวโ้ ดยอัตโนมัติ การกาํ หนดระดับสูงสุดของโต๊ะไดถ
้ ูกปรับใหม่
่
เป็ นทีเรี ยบร้อย
To set the lower-limit position : การกาํ หนดระดับตา่ ํ สุด
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) เพื่อกาํ หนดระดับตา่ ํ สุดของโต๊ะที่ตอ
้ งการ
กดปุ่ม
หยุดกด

้ กดปุ่ม UP (เพิม
่ ความสูง) จนกวา่ หน้าจอ LED จะกระพริ บจึง
เมื่อไฟ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน

กดปุ่ม
คา้ งไวป
้ ระมาณ 2 วินาที จนกวา่ หน้าจอ LED จะเปลี่ยนเป็ น "000"
จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็ นระดับความสูงที่ไดเ้ ลือกไวโ้ ดยอัตโนมัติ การกาํ หนดระดับตา่ ํ สุดของโต๊ะไดถ
้ ูกปรับใหม่
เป็ นที่เรี ยบร้อย
To remove the upper / lower limit position : ยกเลิกการกาํ หนดระดับสูงสุด หรื อตา่ ํ สุด
้ กดปุ่ม
กดปุ่ม
คา้ งไวจ้ นกวา่ หน้าจอ LED แสดงรหัส "S -" จากนัน
คา้ งไวอ้ ีกครัง้ ประมาณ 2 วินาที
จนหน้าจอ LED แสดงรหัส "555" และจะเปลี่ยนไปแสดงความสูงตามเดิมโดยอัตโนมัติ การกาํ หนดความสูงได้
ถูกยกเลิกเรี ยบร้อย

To lock the handset : ล็อคตัวปรับระดับความสูง
้ กดปุ่ม
กดปุ่ม
คา้ งไวป
้ ระมาณ 5 วินาที จนกวา่ หน้าจอ LED จะเปลี่ยนเป็ นรหัส "S -" จากนัน
อีกประมาณ 3 วินาที จนหน้าจอแสดงผลเป็ นรหัส LOC จึงหยุดกดปุ่ม

คา้ งไว้

To unlock the handset : ยกเลิกล็อคตัวปรับระดับความสูง
กดปุ่ม
คา้ งไวป
้ ระมาณ 8 วินาที จนกวา่ หน้าจอ LED จะเปลี่ยนจากรหัส "LOC" เป็ นตัวเลขระดับความสูง
จึงหยุดกดปุ่ม

้ า่ ระดับความสูงใหม่
Setting the LED retracted height : การตังค
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) จนโต๊ะอยูร่ ะดับที่ตา่ ํ ที่สุด
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) อีกครัง้ จนกวา่ หน้าจอ LED แสดงรหัส "RST"
้ หน้าจอ LED จะแสดงระดับความสูงเริ่ มตน
กดปุ่ม
คา้ งไวป
้ ระมาณ 5 วินาที จากนัน
้ และไฟจากจอแสดงผล
้ กดปุ่ม UP (เพิม
่ ความสูง) หรื อ DOWN (ลดความสูง) เพื่อปรับระดับความสูงที่
จะกระพริ บ หลังจากนัน
ตอ
้ งการ
้ หยุดกดปุ่มประมาณ 5 วินาที
จอแสดงผลจะกลับมาแสดงรหัส "RST" อีกครัง้ โดยอัตโนมัติ หลังจากนัน
้ า่ ใหมเ่ รี ยบร้อย
กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) อีกครัง้ จนกวา่ โต๊ะขยับเลื่อนขึ้นลงเล็กน้อย ระบบจึงถูกตังค
้ า่ รู ปแบบการสั ง่ งานปุ่มกด
Changing the preset program : การตังค
้ า่ ระดับความสูงใหม่ จนกวา่ หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน
้ กดปุ่ม
ปฏิบัติตามคาํ แนะนําการตังค
หมายเลข 1 คา้ งไวป
้ ระมาณ 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนโปรแกรม
้ กดปุ่ม DOWN (ลดความสูง)
จอแสดงผลจะกลับไปกระพริ บและแสดงรหัส "RST" โดยอัตโนมัติ จากนัน
้ า่ จึงเสร็จสมบูรณ์
จนกวา่ โต๊ะจะขยับเลื่อนขึ้นลงเล็กน้อย การตังค
ทาํ ซาํ ้ อีกครัง้ เพื่อให้กลับไปแบบเดิม
"10.1" คือโปรแรม แบบกดครัง้ เดียว (One-Touch) และ "10.2" คือโปรแกรมแบบกดตอ่ เนื่ อง
(Constant-Touch)
Changing between inches and centimeters : การเปลี่ยนหน่วยความสูงจากนิ้ วเป็ นเซนติเมตร
้ า่ ระดับความสูงใหม่ จนกวา่ หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน
้ กดปุ่ม
ปฏิบัติตามคาํ แนะนําการตังค
หมายเลข 2 คา้ งไวป
้ ระมาณ 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนการติดตัง้
จอแสดงผลจะกลับไปแสดงรหัส "RST" โดยอัตโนมัติ จึงกดปุ่ม DOWN (ลดความสูง) จนกวา่ โต๊ะจะขยับ
้ า่ เสร็จสมบูรณ์
เลื่อนขึ้นลงเล็กน้อย การตังค
ทาํ ซาํ ้ อีกครัง้ เพื่อให้กลับไปแบบเดิม
"10.3" คือหน่วยเซนติเมตร และ "10.4" คือหน่วยนิ้ ว
้ า่ ความออ่ นไหวตอ่ แรงกด
Changing the anti-collision sensitivity : การตังค

้ า่ ระดับความสูงใหม่ จนกวา่ หน้าจอ LED จะแสดงรหัส "RST" จากนัน
้ กดปุ่ม UP
ปฏิบัติตามคาํ แนะนําการตังค
่ ความสูง) คา้ งไวป
(เพิม
้ ระมาณ 5 วินาที ในขณะที่จอแสดงผลแสดงรหัส "RST" และเปลี่ยนไปแสดงผลดังตอ่
ไปนี้
10.5 = ความกดดันที่ 10 กิโลกรัม (ตอบสนองมากที่สุด)
10.6 = ความกดดันที่ 15 กิโลกรัม (ตอบสนองระดับกลาง)
10.7 = ความกดดันที่ 20 กิโลกรัม (ตอบสนองน้อยที่สุด)
่ ตอ
้
่ ความสูง) กอ
หยุดกดปุ่ม UP (เพิม
้ งการ เมื่อการติด
่ น แลว้ จึงกดปุ่ม UP คา้ งไวอ้ ีกครัง้ จนกวา่ จะติดตังตามที
้ ่ถูกเลือกขึ้นจอแสดงผล หยุดกดปุ่มและรอประมาณ 5 วินาที จนจอแสดงผลเปลี่ยนไปแสดงรหัส "RST"
ตังที
้ หยุดกดปุ่ม เพื่อปฏิบัติตาม
กดปุ่ม DOWN คา้ งไว้ จนกวา่ โต๊ะจะขยับเลื่อนขึ้นลงเล็กน้อยและหยุดขยับ จากนัน
้ า่ เสร็จสมบูรณ์
้
ขันตอนการต
ั งค
้ า่ ความออ่ นไหวตอ่ แรงกดไดถ
้
การติดตังการต
ั งค
้ ูกบันทึก และโต๊ะพร้อมสาํ หรับการใชง้ าน
้ า่ ความจาํ การสั ง่ งานปุ่มกด
Setting the memory preset buttons : การตังค
้ เลือกและกดหนึ่ งปุ่มที่เคยทาํ การบันทึกไว้ ตาํ แหน่ง
กดปุ่ม
จนจอแสดงผลเปลี่ยนเป็ นรหัส "S -" จากนัน
ระดับความสูงไดถ
้ ลว้ เรี ยบร้อย
้ ูกบันทึกไวแ
้
กครัง้
กดปุ่ม UP (ลดความสูง) หรื อ DOWN (ลดความสูง) เพื่อปรับความสูงที่ตอ
้ งการและทาํ ตามขันตอนอี
Normal problems and solutions : ปัญหาทั่วไปและวิธีแกไ้ ข
1.
-

้ า่ โต๊ะใหม่
หากโต๊ะเกิดปัญหาตามรายการดา้ นลา่ งนี้ กรุ ณาตังค
ทาํ งานไมเ่ ป็ นปกติ
ปุ่มปรับระดับแสดงรหัส “RTS”
้ า่ งสมบูรณ์เป็ น
ปุ่มปรับระดับแสดงรหัสระบุความผิดพลาด (Error code) ในขณะที่สายไฟไดต
้ ิดตังอย
ปกติ

2. หากปุ่มปรับระดับแสดงรหัส “HOT” กรุ ณาหยุดจา่ ยไฟเป็ นเวลา 20 นาที

