
FAQ 970012000101 Height-adjustable desk 120 x 60 cm White Electrical 
 
- Kirjoituspöytää ei voi nostaa tai laskea.  
 
Tarkista ensin, että pöytä on asennettu ja kaikki johdot on kytketty oikein. Jos asiakas on epävarma, 
pyydä häntä katsomaan asennusvideo kotisivulta. Jos kaikki johdot ovat paikoillaan, järjestelmä on 
palautettava. Asiakkaan on oltava kärsivällinen, kun hän palauttaa järjestelmän. 
 
Paina alas-painiketta, kunnes se ”säätää itseään” muutaman millimetrin ylös ja alas. 
Jos tämä ei toimi, asiakkaan on irrotettava virtajohto pistorasiasta noin 5-10 minuutin ajaksi. 
 
Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja paina alas-painiketta jonkin aikaa, kunnes pöytä ”säätää 
itseään” edellä kuvatulla tavalla. Jos se ei vieläkään toimi, asiakkaan on tarkistettava, onko 
järjestelmässä virtaa.  
HUOM! Tämä on pienjännitejärjestelmä, joten asiakkaan ei tarvitse pelätä kytkemistä tai 
irrottamista. On kuitenkin hyvä muistaa sähköopista, että kaikki mikä kytketään, on kytkettävä virran 
ollessa katkaistuna. 
 
Jos pöytä ”ääntää” sen merkiksi, että moottorissa on virta, nivelakselia ei todennäköisesti ole 
kytketty oikein eikä se käytä molempia jalkoja.  
 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki nivelakselista, jota ei ole kytketty kunnolla. 
Nivelakselin on oltava tukevasti moottorissa ja myös akselin on oltava pohjassa pöydän vasemmalla 
puolella. Silloin se on kunnolla paikallaan ja ”vetää” jalkoja valittuun suuntaan. 
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Tämä on normaali prosessi ja pöytä on nyt käyttövalmis. 
 
- Voiko jalkojen välistä etäisyyttä säätää? Mikä on maksimietäisyys? 
 
Kyllä, se on mahdollista. 135 cm on maksimietäisyys. 
 
- Asiakkaan mielestä rako pöydän ympärillä olevassa listassa on liian suuri.  
 
Se voi olla jopa 1,0–1,2 mm, joten se on normaalia. 
 
- Kuinka leveät pöydän jalat ovat? 
 
Pöytälevy on kooltaan 120x60 cm ja 16 mm paksu.  
Runko on teleskooppinen, mikä tarkoittaa, että pituutta voidaan säätää. Levyn alla on kuitenkin 
esiporatut reiät. Asiakas poraa ne itse ja kokoaa pöydän niiden avulla. Silloin runko tulee hieman 
yläosan ”sisäpuolelle” niin, että se näyttää samalta kuin kuvissa. 



Syvyys, eli 60 cm, on sama. Jalkojen syvyys on hieman pienempi kuin pituus yläosassa. 

 
- Takuu on kaksi vuotta normaalissa käytössä. 
 
Se sisältää normaalin sähkön ja mekaniikan normaalin käytön. 
 
Mistä pöytä on valmistettu? 
 
Rungon materiaali: jauhemaalattu teräs. 
Pöytälevyn materiaali: FSC-hyväksytty valkoiseksi laminoitu lastulevy (ja vapaa kaikista kemikaaleista, 
joita on mm. liimassa).  
Niin kutsuttu E0-sertifioitu materiaali, jonka formaldehydiarvo on 0. (Normaali EU-standardi on E1). 
Kirjoituspöydän enimmäiskuormitus on 70 kg. 
 
- Ongelmia kokoamisessa. 
 
Neuvo asiakasta katsomaan kotisivulla oleva asennusvideo. 
 
 
- Jalat ovat erikorkuiset, eikä tavallinen nollaus ratkaise ongelmaa. 
 
Pyydä asiakasta kokeilemaan seuraavaa. Ote kotisivulla olevasta käyttöohjeesta, sivu 4. 
 
- Pöytä on epävakaa sivusuunnassa kokoamisen jälkeen. 
 
Silloin jotain ei ole asennettu oikein. Pöytä on suunniteltu vakaaksi julkiseen käyttöön, siis 
toimistoympäristöihin. Pyydä asiakasta katsomaan asennusvideo kotisivulta. 
 
 

https://www.rusta.com/fi/fi/korkeussuunnassa-saadettava-sahkopoyta-p970012000101.aspx
https://www.rusta.com/fi/fi/korkeussuunnassa-saadettava-sahkopoyta-p970012000101.aspx


”Nivelakseli” on irrotettava ja säädettävä sitä jalkaa, joka on muita korkeampi tai matalampi. Asiakas 
tekee tämän manuaalisesti. 

 
  
Jokaisen kirjoituspöydän toiminta testataan ennen pakkaamista. Siksi ei ole yleistä, etteivät ne 
toimisi, kun ne asennetaan ohjeen mukaisesti. Pidemmän käytön jälkeen jokin piirilevyn juotos 
saattaa kulua ajan mittaan. Se on kuitenkin erittäin harvinaista, sillä ne valmistetaan 
robottituotannossa ja tuote testataan jokaisella asemalla. 
 
Pöytä on CE-merkitty. 
 
 


