
SÄHKÖPÖYDÄN  
KASAUS- & KÄYTTÖOHJE

Pöydänkansi  
ei kuulu pakettiin.

Lue kasaus- & käyttöohje ajatuksella läpi.  
Säilytä myöhempää tarvetta varten.
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Huolehdi ettei pöydän ympärillä ole esteitä kun sitä  
nostetaan/lasketaan ja ettei se osu seiniin. Huolehdi että 

johdot riittävät kun pöydän korkeutta säädetään.

Tämä pöytä ei ole lapsia varten. Huolehdi etteivät he käytä 
säätimiä tai johtoja ilman valvontaa.  

Huomioi mm. puristumisvaara ja sähköiskut.

Älä pidä pöydän alla mitään mikä on yli 50 cm korkea.

Älä pura mitään osia (jalkoja, ohjainyksikköä tai käsiohjainta)
koska siinä on sähköiskun vaara.

• Tässä säädettävässä sähköpöydän rungossa on sähköllä toimivat moottorit  
ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa.

• Pöytää voi säätää ergonomisesti kullekin käyttäjälle sopivalle  
työskentelykorkeudelle.

• Muista taukojumppa ja venyttely päivittäin.

• Juo riittävästi vettä työpäivän aikana.

Pöytä on suunniteltu siten, että moottoria voi käyttää  
yhtäjaksoisesti 2 min., jonka jälkeen on 18 min. tauko.

Sähkökatkon sattuessa tai mikäli johto irtoaa  
– resetointi/nollaus voi olla tarpeen. Katso kohta 10. 

Muista etteivät sähköiset osat pidä nesteistä. Vältä siis  
pöydän kastumista ja kostumista. Vain sisäkäyttöön.

PURISTUMISVAARA! ÄLÄ KOSKAAN LAITA SORMIA TAI KÄSIÄ VÄLIIN! 

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ & MUISTAA



TARVITTAVAT TYÖKALUT

OSAT

4 mm kuusiokoloavain
(kuuluu pakettiin)

ristipääruuvimeisseli
ja/tai ruuvinväännin

Rullamitta

osa määrä
nostopilari 3

jalkavaste 3

M6x10 koneruuvi 16

M6x14 koneruuvi 12

M6x35 koneruuvi 18

M5x20 puuruuvi 10

M5x16 puuruuvi 2

Käsiohjain 1

johtoklipsi 15

yläkehikko A 2

yläkehikko B 1

yläkehikko C 1

keskitanko A 3

keskitanko B 1

sivupalkki 2

ohjainyksikkö 1

osa määrä
osa määrä
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Levitä kaikki osat ja työvälineet lattialle ja tarkista, että sinulla on kaikki tarvittava 
(kts. edellinen sivu). Ota ohjausyksikkö, käsiohjain ja johdot esiin ja laita sivuun 
odottamaan. Huomaa, että välipalkkeja ja yläkehikkoja on kahta erilaista.

Ensin kasataan ”suora” osa, eli A+B pilaripäädyt.
Sitten kasataan pilaripääty C yläkehikkoineen ja 
välipalkkeineen ja sitten yhdistetään A+B-osaan.

Sujauta ohjainyksikkö paikoilleen.

Aseta runko pöydänkannelle, ruuvaa kiinni ja asenna johdot.

Lopuksi käsiohjaimelle katsotaan paikkaja ruuvataan kiinni.

Kohdista sivupalkki (5a) jo kasattuun nostopilariin 
ja yläkehikkoon. Kiinnitä kaksi M6x35-koneruuvia 
ensin kevyesti ja lopuksi kiristä kunnolla.

Kiinnitä toinen sivupalkki toisen puolen nostopila-
rin ja yläkehikon kanssa.

Aseta nostopilari-B kehikkoonsa (3a, johon sujau-
tetaan myöhemmin ohjausyksikkö). Toimi samoin 
kuin edellä, MUTTA ÄLÄ aseta vielä toisen puolen 
ruuveja (kts. kuva). Ne laitetaan vasta kun A+B 
yhdistetään C-osaan.

B-nostopilariin, eli kulmaan ei tule sivupalkkia.

Mikäli ruuvi tippuu yläpää-
tykehikkoon, niin kallista ja 
ruuvi on taas käytössä.

A

B

C

Aseta nostopilari-A (1) yläkehikkoonsa (joka ei muu-
ten ole tämä 3a) siten että yläkehikko on oikein päin 
(kts. nuoli).

Kohdista nostopilarin ja yläkehikon rei’ät. Keristä 
kevyesti.

Kiinnitä neljä M16x14-koneruuvia (11) kevyesti pai-
koilleen. Lopuksi kiristä kaikki.

Kasaa toinen nostopilari ja yläkehikko.
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Liu’uta välipalkit (4) yläkehikkojen (3a ja 3b) keskelle suhteessa pöytäle-
vyyn. 

Tarkista: 
a) Ulomman välitangon aukko on 
sisälle päin (kts kuvasuurennos).

b) Sisempi välitanko tulee olla 
siten, että B-pilarin puolella* on 
se on läpiauki (koska siitä pitää 
mahtua ruuvi läpi).
c) kapeampi taite on kuten kuvasuurennoksessa ylempänä, kun runko on 
ylösalaisin edessäsi. Eli leveämpi on pöydän kannessa kiinni.

Kasaa pilaripääty C kuten kohdis-
sa 1 ja 2. Liitä myös kulmayläke-
hikko JA NYT KIINNITÄ B-pilariin 
yläkehikkojen toiset yläruuvit.

A

B

C

7 Kiinnitä molemmat päätyjen jalkavasteet (2a) nostorpila-
reihin kukin neljällä M6x14-koneruuvilla ensin kevyesti ja 
lopuksi kiristä kaikki ns. ristikkäis-taktiikalla.

8 Pöydänkannen vuoro! Aseta se ylösalaisin lattialle (laita jotain 
pehmeää kannen ja lattian väliin. Esim. matto, pyyhe tai pahvi). 

9 Nosta kasattu runko pöytäkannen 
päälle, kaksi jalkaa pidemmälle 
puoliskolle. Säädä kasatun kehi-
kon leveys sopivaksi. 

Säädä välitangot keskelle.



9 HUOMIO! Tarkista tässä kohdin, etteivät puuruuvit ole liian pitkiä pöytä-
kanteen – etteivät tule läpi.

Tarkista myös, että runkokehikko on aseteltuna kannen päälle oikein. 
Kansikin on ylösalaisin ja oikein päin.

Asettele käsiohjainkin mieluiseen kohtaan   

8 ”Lukitse” kehikon välitangot (4) kuudellatoista M6x10-koneruuvilla (12) 
yläkehikkoihin (ABCD), niin että välitangot ovat keskitetty. Tarkista, että 
M6x10-koneruuvit koskettavat välitankoja siten, etteivät ne enää liu’u.  
Tässä kohtaa välitankoja on helppo vielä säätää.
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Tarkista välipalkkki: kapeampi taite on kuten kuvasuu-
rennoksessa ylempänä, kun runko on ylösalaisin 
edessäsi. 
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TARTTUKAA runkoon (älkää kanteen) ja kääntäkää nyt kokonaan kasattu pöytä 
oikein päin – kahden ihmisen voimin. Säätäkää jalkavasteiden säätötallat sopi-
valle korkeudelle (mikäli lattia on esim. epätasainen).

Liitä virtajohto ohjainyksikköön ja 110 V töpseliin.

10 Kiinnitä runkokehikko kanteen (4) kymmenellä M5x20-puuruuvilla (13). Älä 
vielä kiristä ruuveja liian tiukalle, etteivät osat kärsi.

Kiinnitä käsiohjain (7)  kahdella M5x20-puuruuvilla halumaasi kohtaan (niin 
ettei ole kuitenkaan tielläsi jatkossa), sopivasti kannen reunan alle. 

Sujauta ohjainyksikkö (6) kehikkoon omalle paikalleen (katso pikku kuva).

NYT KIRISTETÄÄN LOPPUUN KAIKKI RUUVIT VUOROTELLEN KIERTÄEN 
RUUVI RUUVILTA (etteivät osat ja kansi mene rikki/halkea).

Kiinnitä johdot paikoilleen ja käytä muoviklipsuja niiden niputtamiseen kan-
teen/runkoon.
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Muista venytellä useita kertoja, etenkin pohkeitasi päivän aikana. Jaksat näin 
työskennellä pystyasennossa pidempään.
Vaihda työskentelyasentoa päivän aikana, niin kroppasi kiittää.
Seiso/istu symmetrisesti. Vältyt toispuoleiselta jumitukselta.
Parit taukojumppamaiset liikkeet päivässä eivät koskaan ole olleet pahasta.
Juo päivän aikana vettä, niin ajatuskin liikkuu paremmin.

KÄYTTÖ

VIKATILANTEESSA

PÖYDÄN KÄYTTÖÖNOTTO
Pidä pohjassa ohjaimen ’alas’-nappia kunnes pöytä  
on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.

Pöytä on valmis käytettäväksi.

PIKAVALINNAT
Säädä pöytä haluttuun korkeuteen (max. pöytälevyn kanssa 126 cm) 
ja paina ’S’ sekä haluttu muistipaikan numero (1 – 4).

HUOMIO! Kun pikavalintaa on painettu pöytä säätyy automaattisesti va-
littuun korkeuteen. VARMISTA ETTEI PÖYDÄN TIELLÄ OLE ESTEITÄ JA 
JOHDOISSA ON RIITTÄVÄSTI LÖYSÄÄ.

HUOMIO! Jos käsiohjaimen näyttöön tulee teksti ”ER1” tai ”ER2”, varmis-
ta että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni, tarkasta kaikki liitokset huolelli-
sesti. Tarkastettuasi johdot resetoi/nollaa pöytä.

Jos käsiohjaimessa vilkkuu teksti ”HOT”, anna pöydän levätä 20 min.

PÖYDÄN NOLLAUS/RESETOINTI – KUN NÄYTÖSSÄ LUKEE ”ASR”
Pidä pohjassa ohjaimen ’alas’-nappia kunnes pöytä on alimmassa asen-
nossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.

Kun pöytä on alimmassa asennossa paina uudelleen ‘alas’-nappia niin 
kauan, että näyttöön ilmestyy “ASR”. Paina uudelleen ‘alas’-nappia. Pöytä 
nytkähtää.

Nyt näyttö palautuu normaaliksi, eli se kertoo pöydän korkeuden (alimmil-
laan 62,2 cm).

Pöytä on jälleen valmis käytettäväksi.




