
FAQ 970012000101 Height-adjustable desk 120 x 60 cm White Electrical 
 
– Hvis skrivebordet ikke kan heves eller senkes.  
 
Kontroller først at bordet er korrekt montert, og at alle kabler er koblet til. Hvis kunden er usikker, 
må du be ham eller henne om å ta en titt på monteringsvideoen på nettstedet. Hvis alle kablene er 
på plass, må det gjennomføres en tilbakestilling. Kunden må være tålmodig når systemet skal 
nullstilles. 
 
Hold inne ned-knappen til den «selvjusterer» seg noen millimeter opp og ned. 
Hvis det ikke fungerer, må kunden trekke ut støpselet fra stikkontakten og vente i cirka 5–10 
minutter. 
 
Koble støpselet til igjen og hold inne ned-knappen til skrivebordet «selvjusterer» seg, som beskrevet 
over. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må kunden undersøke om det er strøm i systemet.  
OBS! Dette er et lavspenningssystem, så kunden trenger ikke å være redd for å koble til eller fra. Men 
det er smart å bruke tommelfingerregelen om at alt som skal kobles til, skal kobles til når strømmen 
er koblet fra. 
 
Hvis det kommer lyd fra skrivebordet og det høres ut som at det går strøm til motoren, er det 
sannsynligvis overføringen som ikke er koblet riktig, og som ikke driver begge beina.  
 
På bildet under ser du hvordan overføringen kan kobles, men det er ikke tilstrekkelig. 
Den må sitte godt fast ved motoren, og selve akslingen må være i bunnen på venstre side av bordet 
for å sikre at den sitter hele veien og «drar» beinet i valgt retning. 
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Dette er den vanlige prosessen, og nå er skrivebordet klart til bruk. 
 
– Kan man justere avstanden mellom beina? Hva er den maksimale avstanden? 
 
Ja, det kan man. 135 cm er maksimal avstand. 
 
– Kunden opplever at glipen på listen rundt bordet er for stor.  
 
Den kan være opptil 1,0–1,2 mm, så det er ikke unormalt. 
 
– Hvor brede er beina/føttene på bordet? 
 
Bordplaten er 120x60 cm stor og 16 mm tykk.  
Understellet er teleskopisk. Det betyr at lengden kan justeres. Men det er forborede hull under 
platen, såkalte pilothull. Disse lager kunden selv, og det skal monteres etter disse. Da vil understellet 
være litt «innenfor» bordplaten, slik at det ser omtrent ut som på bildene du har. 



Dybden, altså 60 cm, er den samme tankegangen. Føttenes dybde er litt mindre i lengde enn platen. 

 
– Det er to års garanti ved normal bruk. 
 
Det inkluderer normal bruk av elektronikk og mekanikk. 
 
Hva er bordet laget av? 
 
Materiale i understellet: Pulverlakkert stål. 
Materiale på/i bordplaten: Hvitlaminert sponplate som er FSC-godkjent (og migrasjonsfri for alle 
kjemiske materialer som finnes blant annet i lim).  
Såkalt E0-sertifisert materiale som har 0 i verdi for formaldehyd. (Normal EU-standard er E1.) 
Skrivebordet tåler en belastning på 70 kg. 
 
– Problemer med monteringen. 
 
Henvis kunden til monteringsvideoen på nettstedet. 
 
 
– Beina har forskjellig høyde, og en vanlig tilbakestilling løser ikke problemet. 
 
Be kunden om å prøve dette. Utdrag fra håndboken som ligger på nettstedet, side 4. 
 
– Bordet er ustabilt sideveis etter montering. 
 
Da er det noe som ikke er montert på riktig måte. Bordet er konstruert stabilt for å tåle offentlig 
bruk, altså kontormiljøer. Be kunden om å se på monteringsvideoen på nettstedet. 
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Man kobler ut selve «overføringen» og justerer det beinet som er høyere eller lavere enn det andre. 
Dette gjøres manuelt av kunden. 

 
  
Hvert skrivebord testes før det pakkes, så det er uvanlig at det ikke fungerer når det monteres som 
angitt. Det som kan skje etter en tids bruk, kan være at det finnes en lodding på kretskortet som av 
en eller annen grunn ikke holder over tid. Men det er ekstremt uvanlig, siden dette er en 
robotproduksjon med tester ved hver stasjon. 
 
Bordet er CE-merket. 
 


