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LIIKERADAT

Työskenneltäessä – säädä mittojesi mukaan

1 Säädä näyttö siten, että sen yläreuna on noin 2,5 cm silmien tason alapuolella – 

Vapauta jarru ja nosta tai laske tasoa tarpeen mukaan.

2 Kallista näyttöä käyttömukavuuden parantamiseksi sekä silmiin ja niskaan kohdistuvan 

rasituksen vähentämiseksi.

3 Vedä näppäimistötaso esiin ja aseta hiiritaso ja -pussi näppäimistön vasemmalle tai 

oikealle puolelle.

4 Työskentele siten, että kyynärpääsi ovat noin 90° kulmassa; näin vähennät 

tehokkaimmin lihasrasitusta.

5 Jos tason nostaminen tai laskeminen 

on vaikeaa tai jos se ei pysy valitussa 

asennossa, katso sen kiristysten 

säätämistä koskevat ohjeet tuotteen 

käyttöoppaasta.

6 Pidä akku ladattuna!

Virtaliitännöillä varustetut vaunut 

tulisi liittää pistorasiaan aina, kun 

se on mahdollista, jotta akku pysyy 

latautuneena ja tietokone toiminnassa.

Liikuteltaessa – aseta kaikki osat ja laitteet turvallisesti paikoilleen

1 Kun vaunua liikutellaan normaalissa käytössä, vapauta jarru ja laske työtaso 

alimpaan asentoon; näin parannat vaunun vakautta ja varmistat esteettömän 

näkyvyyden eteenpäin.

2 Paina avoinna olleet tasot sisään ja aseta hiiri, lukija ja muut lisävarusteet 

takaisin paikoilleen.

3 Vapauta molempien etupyörien lukitukset.

4 Työnnä vaunua takaapäin siten, että kyynärpääsi ovat noin 90° kulmassa; 

näin parannat vaunun 

ohjattavuutta ja vähennät 

lihasrasitusta.

5 Muista irrottaa virtajohto!

Varmista ennen vaunun 

liikuttamista, että sen 

virtajohto on irrotettu 

pistorasiasta ja kiinnitetty 

turvallisesti korissa olevaan 

pidikkeeseen. Muista ladata 

akku täyteen joka päivä!

Löysää säätönuppia, 

kallista näyttö haluttuun 

asentoon ja kiristä sitten 

nuppi uudelleen.

Nosta tai laske tasoa vapauttamalla jarru.

HUOMIO: Vapauta työtason jarru ennen tason nostamista tai 

laskemista! Työtason liikuttaminen jarrun ollessa päällä voi 

aiheuttaa vakavia vaurioita nostomekanismiin.
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Kun tämä merkkivalo palaa, hälytys on 
käytössä ja antaa äänimerkin, kun akun 
varaus laskee alle 10 %:n. Lisätietoa 
hälytyksen kytkemisestä päälle ja 
pois päältä saat ottamalla yhteyden 
Ergotronin asiakaspalveluun.

Kun tämä merkkivalo palaa, 
virransyöttöjärjestelmä on 
päällä. Kun merkkivalo ei pala, 
virransyöttöjärjestelmä on pois päältä.

Jos muut merkkivalot vilkkuvat punaisina/vihreinä, virransyöttöjärjestelmässä saattaa olla 

vika. Jos näin tapahtuu, ota yhteys Ergotronin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Vaunun toistuva käyttö akun varaustilan ollessa alle 10 % saattaa lyhentää 

akun käyttöikää.

Akun varaustila on 100 %.
Merkkivalo vilkkuu akun latautuessa (virtajohdon ollessa 
liitettynä pistorasiaan); anna akun latautua, kunnes valo 
lakkaa vilkkumasta. Kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta, 

voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta. Vaunua voi käyttää 
normaalisti akun latautuessa.

Akun varaustila on alle 90 %.

Akun varaustila on alle 60 %.

Akun varaustila on alle 10 %, ja kuuluu hälytysääni. 
Merkkivalo palaa oranssina ja muuttuu punaiseksi, kun 

akun varaus laskee alle 5 %:n. Liitä virtajohto pistorasiaan 
ja lataa akku täyteen! Vaunua voi käyttää normaalisti akun 

latautuessa.

Hälytyksen mykistyspainike. Tämän painikkeen painaminen 
mykistää hälytyksen tilapäisesti. Kun akun lataus on alle 5 %, 

mykistys toimii ainoastaan 1 minuutin ajan kerrallaan.

Sisäisten liitäntöjen virtapainike. Tämän painikkeen 
painaminen käynnistää tai katkaisee virransyötön vaunun 

sisäisiin virtaliitäntöihin kytkettyihin komponentteihin.

Virransyöttöjärjestelmän käyttöliittymä varoittaa sinua vaunun akun varaustilan vähenemisestä jatkuvasti palavien tai vilkkuvien punaisten, keltaisten 
tai vihreiden valojen avulla ja antaa lisäksi varoitusäänen, jos varaus laskee alle 10 %:n. Muista, että akku on ladattava täyteen päivittäin. Voit jatkaa 
vaunun käyttöä akun latautuessa, joten virtajohto kannattaa liittää pistorasiaan aina, kun mahdollista, jotta akku ei pääse tyhjenemään!
HUOMAUTUS: Voit pidentää akun varauksen kestoa asettamalla näytön virransäästötilaan.

Jos akkua säilytetään liian pitkään lataamatta, sen 
elektroniikka saattaa aiheuttaa jännitteen laskemisen 
liian alhaiseksi. Jos näin pääsee tapahtumaan, vaunun 
virransyöttöjärjestelmä siirtyy alhaisen varauksen 
palautustilaan, kun se liitetään seuraavan kerran 
virtalähteeseen. 

Kun vaunu on alhaisen varauksen palautustilassa, 
tämä merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Tämä merkkivalo palaa vihreänä.
Tämä merkkivalo vilkkuu punaisena.

Kun alhaisen varauksen palautusprosessi on suoritettu, 
virransyöttöjärjestelmä siirtyy normaaliin lataustilaan. 
Jos palautusprosessi kestää kauemmin kun 45 min, ota 
yhteys Ergotronin asiakaspalveluun.

NÄPPÄIMISTÖN VALAISIN

Tietokoneen on oltava päällä, jotta valaisin toimii.
Näppäimistön valaisin sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön 
jälkeen, jos sitä ei sammuteta manuaalisesti.


