
FAQ 970012000101 Height-adjustable desk 120 x 60 cm White Electrical 
 
- Går inte att höja eller sänka skrivbordet.  
 
Kontrollera först att bordet är korrekt monterat och att alla kablar är kopplade korrekt. Vid osäkerhet 
be kund titta på monteringsvideon som finns på hemsidan. Är alla kablar på plats behövs en reset 
göras. Kunden behöver ha tålamod när denne nollställer systemet. 
 
Håll nere-knappen tills den ”självjusterar” sig någon millimeter upp och ner. 
Om inte det fungerar, behöver kunden låta strömkabeln vara urkopplad från kontakten i väggen en 
stund, ca 5–10 minuter. 
 
Plugga in den igen och håll ner ned-knappen en stund tills den ”självjusterar” sig som beskrivet ovan. 
Fungerar det fortfarande inte måste kund kontrollera om det finns ström i systemet.  
OBS! Detta är ett lågvoltssystem, så kund behöver aldrig vara orolig för att koppla i eller ur. Smart 
dock att använda sig av el-läran, som innebär att allt som kopplas, skall kopplas då strömmen är 
urkopplad. 
 
Om bordet ”låter” alltså det finns ljud om att det är ström till motorn, då är det troligtvis kardanen 
som inte är kopplad rätt och inte driver de båda benen.  
 
Se foto nedan på kardanen som den kan kopplas, men som inte är tillräckligt. 
Det måste sitta ordentligt vid motorn och även själva axeln måste vara i botten på den vänstra sidan 
av bordet för att säkerställa att axeln sitter hela vägen och ”drar” benet i vald riktning. 
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Detta är den normala processen att applicera och bordet är nu redo att användas. 
 
-Kan man justera avståndet mellan ben? Vad är maxavstånd? 
 
Ja det går. 135 cm är max. 
 
-Kund upplever att glipan på listen runt bordet är för stor.  
 
Den kan vara upp till 1,0–1,2 mm så inga konstigheter. 
 
-Hur breda är benen/fötterna på bordet? 
 
Bordsskivan är 120x60 cm stor och 16 mm tjock.  
Underredet är teleskopiskt, vilket innebär att längden är justerbar. Det är dock förborrade hål under 
skivan, så kallade pilothål. Dessa gör kunden själv och guidas att montera enligt detta. Då kommer 
underredet att vara lite ”innanför” toppen så det set ut ungefär som på bilderna du har. 



Djupet, alltså 60cm, är samma tänk. Fötternas djup är lite mindre i längd än toppen. 

 
-Det är två års garanti, vid normal användning. 
 
Den innefattar normal användning gällande el och mekanik. 
 
Vad är bordet tillverkat av? 
 
Material på underredet: stål som är pulverlackerat. 
Material på/i toppskivan: vitlaminerad spånskiva som är FSC-godkänd (och migrationsfri från alla 
kemiska material som finns bland annat i lim.  
Så kallat E0 certifierat material som har 0 i värde på formaldehyd. (Normal EU standard är E1). 
Skrivbordet kan belastas med 70 kg. 
 
-Problem med montering. 
 
Hänvisa kund till att titta på monteringsvideo som finns på hemsidan. 
 
 
-Benen har olika höjd och en vanlig reset avlöser inte problemet. 
 
Be kund prova detta. Urklipp ur manualen som finns på hemsidan, sid 4. 
 
-Bordet är ostabilt sidledes efter montering. 
 
Då är det något som inte är monterat rätt. Bordet är byggt stabilt för att klara offentligt bruk, alltså 
kontorsmiljöer. Be kund titta på monteringsvideon på hemsidan. 
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Man kopplar ut själva ”kardanen” och justerar det ben som är högre eller lägre än det andra. Detta 
görs manuellt av kund. 

 
  
Varje skrivbord funktionstestas innan det packas, så det är inte vanligt att de inte fungerar när det 
monteras enligt anvisning. Det som kan hända efter en tids användning kan vara att det finns en 
lödning i kretskortet som av någon anledning i så fall inte håller över tiden, men det är ytterst 
ovanligt då detta är robotproduktion och med tester vid varje station. 
 
Bordet är CE-märkt. 


