THULE MÖBLER
Bruksanvisning El-bord.
Uppackning / transportskador
Kontrollera godset direkt vid ankomst, anmäl transportskador direkt till speditören.

Användningsområde
Bordet är avsedda att användas för att höja och sänka arbetsplatsen. Andra
användningsområde kan medföra fara, diskutera med THULE och inhämta först deras
synpunkt.

Installation
Tag av emballaget och placera bordet på önskad plats, bordet ska vara placerade inomhus.
Bord är avsedd att angöras stabilt mot golv. Fötterna/ fotramen är försedd med ställskruvar
som justeras så att bordet blir plant. Transformator och manöverdon ska placeras så att de inte
kan skadas vid drift. Anslut ev. kablar från benen till transformatorn. Bord får ej användas för
personlyft.
Se till att avstånd mellan bordet och angränsade utrustning är så val tilltaget att det inte finns
risk for några klämskador, min 25 mm.

Första igångsättning
Anslut kablarna mellan motor och styrenheten samt kabeln till manöverdonet, därefter anslut
stickproppen till eluttaget 220 VAC.
2 och 3 pelarbord skall först nollställas genom att bordet körs ner i botten med manöverdonet,
håll inne nedknappen tills ett klick hörs, bordet är därmed nollställt. Instruktion finns även för
nedladdning på Thule Möblers hemsida
Provkör därefter bordet både upp och ner.

Last
Angiven max last får ej överstigas. Bord får ej heller utsattas for stötbelastning.
Max last på bord avser utbredd last. Vid användning av vinklingsenheter se till att inga lösa
föremål kan trilla ner och skada eller skadas.

Start och manövrering
Med stickproppen ansluten till 220 VAC uttaget är bordet färdigt att användas.
Manöverdonet har funktionen upp eller ner.

Om pelare / bord inte fungerar
Drag ur stickproppen. Behörig elektriker kontrollerar så att inga skador finns på kablage eller
övrig elektrisk utrustning. Om elektriker inte kan konstatera något fel på kablage eller dylikt
försök att nollställa bordet , se under punkt ”Första igångsättning”.
Om motorn/motorer av någon anledning blivit “bränd” så kan man upptäcka detta genom
lukten, det luktar bränt. Kontakta THULE/ ÅF för vidare åtgärd.
Vid misstanke att motor eller teleskop är skadat, så måste ev. pelaren/benet returneras till
fabrik för reparation/utbyte. Glidband och glidknappar går inte att sätta tillbaka med
bibehållen funktion och stabilitet på stativet utan måste monteras på fabrik för garanti och
CE-märkning skall gälla.

THULE MÖBLER
Bruksanvisning El-bord.
Säkerhetsanvisning
Bordet får ej användas for personlyft, ej heller får det utsattas för stötbelastningar. Se till att
avstånd mellan bord och angränsade utrustning är så val tilltaget att det inte finns risk för
några klämskador, min 25 mm.

Kontroll / underhåll
Kontrollerar så att inga skador finns på kablage eller övrig elektrisk utrustning minst en gång
per månad. Vid misstanke att motor eller teleskop är skadat, så måste pelaren/benet returneras
till Fabrik för reparation/utbyte. Glidband och glidknappar går inte att sätta tillbaka med
bibehållen friktion och stabilitet, utan måste monteras på fabrik for för garanti och CEmärkningen skall gälla.

Tekniska data:
2 Pelar
Maxlast:

150 Kg exkl. skiva och ramverk.

Transformator:
U in:
U out:

0,1 W Standby
230 VAC, 50 Hz
12-24 VDC,

3 Pelar
Maxlast:

150 Kg exkl. skiva och ramverk.

Transformator:
U in:
U out:

0,1 W Standby
230 VAC, 50 Hz
12-24VDC,

Garantitid ställdon och elektronik är 1 år.

Strömfrikoppling ( gäller 2 och 3 pelar bord)
Funktion:
-,
Linaks isolerade huvudkrets aktiveras genom att man trycker på en knapp på manöverdonet
(hand- eller bordskontroll). Detta innebar att styrenheten är strömlös när man inte kör bordet.
Ingen spänning = inget magnet fält från transformatorn.
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EG-Försäkran om överensstämmelse
enligt maskindirektivet.

TILLVERKARE:

Thule Möbler AB
Box 27, 731 21 Kungsör Sverige

MASKIN/SYSTEM:

Elektriskt höj -sänbart skrivbord
Modell E-flex och Funco, 2 och 3 pelars (ben) bord.

FÖRSÄKRAN:

Undertecknad försäkrar att angiven maskin är
konstruerad, tillverkad och sammansatt i enlighet med
Maskindirektivet, EG-direktiv 2006/42/EG, med särskilda hänvisningar
till direktivets bilaga 1 om väsentliga hälso och säkerhetskrav i
samband med konstruktion och tillverkning av maskiner.
Harmoniserad standard EN 527 har i tillämpliga delar beaktats.
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