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TEKNISET TIEDOT

Tuote

Virike sähkösäätöpöytä
Mallit A, B, C, D, E, F, G
Kannet: 90x60 cm & 120x60 cm

Tuotekoodit

13183-XXXX

Korkeussäätö

58,5–110 cm (kannen kanssa)

Rungon materiaali

Teräs
Muovikomponentit

Pöytälevy

Laminaatti

Virtalähde

230VAC / 5A / 50Hz

Virrankulutus lepotilassa

0,1 W

Ohjausjännite

24VDC

Käyttöaste/-aika

10 %, max. 2 min / 18 min

Nopeus

n. 38 mm / sek.

Nostoaika

n. 10 sek.

Käyttölämpötila

+10 – +40°C

Ilmankosteus

20–80 %

Runko-osien pintakäsittely

Harmaa RAL9006 jauhemaalaus

Kannen tasainen max.kuormitus lepotilassa

70 kg

Kannen tasainen max.kuormitus noston

50 kg

aikana
Kiinteästi asennetun kannen max.kuormitus

30 kg

Kallistetun kannen max.kuormitus

6 kg

Vartalotukien max.kuormitus (lisävaruste)

8 kg

Takuu

2 vuotta
Takuussa noudatetaan kaupan alan yleisiä takuuehtoja.

Nostopilareiden valmistaja

LINAK Oy

Sähköpöydän valmistaja

R Mokki Oy
Teollisuustie 13
60100 Seinäjoki
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MALLIT

Malli
Virike Basic 90

Kuvaus
Ilman kannen

Koko
90x60cm

Tuotekoodi
13183-90A

Virike Basic 120

kallistusta
Ilman kannen

120x60cm

13183-120A

kallistusta
Malli
Virike Basic Plus 90

Kuvaus
Koko kannen

Koko
90x60cm

Tuotekoodi
13183-90B

Virike Basic Plus 120

kallistus
Koko kannen

120x60cm

13183-120B

Koko
90x60cm

Tuotekoodi
13183-60/30

kallistus
Malli
Kuvaus
Virike Double 60/30 Right Jaettu pöydän
kansi, oikealla
puolella kallistus
Virike Double 90/30 Right Jaettu pöydän

Virike Double 60/30 Left

Virike Double 90/30 Left

Malli
Virike Middle

Kiinteä levy: 30cm
Säädettävä levy: 60cm
120x60cm
13183-90/30

kansi, oikealla

Kiinteä levy: 30cm

puolella kallistus
Jaettu pöydän

Säädettävä levy: 90cm
90x60cm
13183-30/60

kansi, vasemmalla

Kiinteä levy: 30cm

puolella kallistus
Jaettu pöydän

Säädettävä levy: 60cm
120x60cm
13183-30/90

kansi, vasemmalla

Kiinteä levy: 30cm

puolella kallistus

Säädettävä levy: 90cm

Kuvaus
Jaettu pöydän

Koko
120x60cm

Tuotekoodi
13183-

kansi, keskellä

Kiinteä levy: 30cm

30/60/30

kallistus

Säädettävä levy: 60cm
Kiinteä levy: 30cm

Malli
Kuvaus
Virike Double 60/60 Right Jaettu pöydän

Virike Double 60/60 Left

Koko
120x60cm

Tuotekoodi
13183-60/60o

kansi, oikealla

Kiinteä levy: 60cm

puolella kallistus
Jaettu pöydän

Säädettävä levy: 60cm
120x60cm
13183-60/60v

kansi, vasemmalla

Kiinteä levy: 60cm

puolella kallistus

Säädettävä levy: 60cm
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KOKOAMISOHJE

RUNGON KOKOAMINEN
1. Käännä lattiavaste ylösalaisin,
lukitse jarrusalvat ja kiinnitä pöyrät
pyörittämällä ne kiinni lattiavasteeseen.

2. Kiristä pyörät lopuksi
lenkkiavaimella.

3. Kiinnitä nostopilari lattiavasteeseen kiristämällä lattiavasteen keskellä olevat neljä M6x12mm ruuvia
kuusiokoloavaimella.

4. Käännä jalat oikein päin siten, että
johdot tulevat sisäänpäin ja pitkät
lattiavasteen sivut osoittavat samaan
suuntaan.

5. Aseta kansivaste jalan päälle
siten, että nostopilarin johto tulee
sisäänpäin ja sekä kansi- että
lattiavasteen pitkät sivut ovat
vastakkain.

6. Kiinnitä kansivaste jalkaan neljällä
M6x12mm uppokantaruuvilla.

7. Kiinnitä toinen jalka samalla
tavalla. Pöydän runko on nyt
koossa!
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KOKOAMISOHJE

KALLISTUVAN KANNEN KIINNITYS
1. Ruuvaa kannenkallistusmekanismi kahdella M4 ruuvilla pöydän
runkoon. Huomioi oikea paikka;
mekanismi tulee saranoihin nähden
keskelle.

2. Ruuvaa saranat kiinni etuprofiiliin
M4 uppokantaruuveilla.

3. Keskellä olevasta ruuvista
tehdään tarvittaessa kannen
syvyyssäätö.

4. Laske kansi alas ja ruuvaa
kannenkallistusmekanismin toinen
pää pöytään uppokantapuuruuveilla.

5. Kannenkallistusmekanismi on
nyt kiinnitetty. Varmista, että kansi
lukkiutuu eri asentoihin ja
kallistusmekanismi toimii moitteetta.

6. Pöytä on valmis käyttöön!

6
R Mokki Oy | Teollisuustie 13, 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www. r mokki .fi | tilaukset @ rmokki.fi | info @ rmokki.fi

KOKOAMISOHJE

KIINTEÄN KANNEN KIINNITYS
1. Kun olet kiinnittänyt kallistuvan kannen, aseta
mustat holkit tarkasti ruuvin reikien kohtiin kuvan
osoittamalla tavalla.

2. Aseta pöydän kansi varovasti holkkien päälle niin,
että pöydän reunat ovat kohdakkain ja pöydän
kansien väliin jää 5 mm rako. Suosittelemme
kokoamaan pöydän niin, että ohjausyksikön reikä
tulee pöydän oikeaan reunaan.

m

5m

3. Ruuvaa pöydän kansi paikoilleen neljällä ruuvilla. Kannen ulkoreunan
ruuvinpaikat (2 ja 3) ovat aina samat riippumatta pöydän mallista. Sisemmät
ruuvinpaikat (1 ja 4) ovat kansien raosta seuraavat.

1

2

4

1

2

3

4

4. Kiinnitä toinen kiinteä pöytälevy
samalla tavalla, mikäli pöydässä on
kaksi kiinteää levyä kallistuvan osan
molemmin puolin (Malli Middle).

3
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KOKOAMISOHJE

OHJAUSYKSIKÖN JA AKKUKAAPELIN KIINNITYS
1. Pujota ohjausyksikön kaapeli
rei’ästä sisään.

2. Irrota ohjausyksikön takana oleva
teipinsuoja.

3. Liimaa yksikkö kiinni niin, että
Linakin logossa oleva nuoli osoittaa
ylöspäin.

4. Pujota kaapeli kansivasteen
rei’ästä ja kiinnitä virtayksikköön.
Kiinnitä johto nippusiteillä ja
leikkaa nippusiteistä ylimääräiset
pois. HUOM! Jos pöydän kansi on
kallistuva, jätä johto hieman
löysälle, jotta kansi pääsee
kallistumaan.

5. Keri loppu johto kasaan ja
kiinnitä nippusiteellä. HUOM!
Varmista, että johtonipun ja
nostopilarin väliin jää riittävästi
tilaa, ettei johto jää väliin pöytää
nostettaessa.

6. Kiinnitä moottorikaapeli, joka on
ollut irti kuljetuksen ajan.

7. Kiinnitä moottorikaapeli
nippusiteellä.
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KOKOAMISOHJE

LISÄVARUSTEIDEN KIINNITYS
Vartalotuki
Vartalotuki kiinnitetään asettamalla
se pöydän etuosassa olevaan uraan.

Bluetooth
Bluetooth-tikku asetetaan toiseen
virtayksikössä olevaan porttiin. (Toisessa on ohjausyksikön johto.)
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PÖYDÄN KANNEN KALLISTUKSEN
SÄÄDÖN JA OHJAUSYKSIKÖN
NOLLAUKSEN OHJE
PÖYDÄN KANNEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ
1. Kallista pöydän kantta nostamalla
se haluttuun kulmaan.

2. Pöydän kansi lukittuu paikoilleen,
kun päästät irti.

3. Kun haluat laskea kannen takaisin
alas, nosta pöydän kansi ensin ylös
asti, ja laske sen jälkeen varovasti
alas.

2
1

OHJAUSYKSIKÖN NOLLAUSOHJE
Ennen käyttöön ottoa tai mahdollisen vikatilanteen vuoksi tulee keskusyksikkö nollata seuraavasti

1. Varmista, että pöytä pääsee nousemaan ja laskemaan vapaasti.
2. Aja nostopilarit alimpaan asentoon ohjauspaneelin nuoli alas -näppäimellä.
3. Vapauta nuoli alas -näppäin ja paina sitä uudestaan pohjassa n. 5 sekunin ajan.
4. Nostopilarit käyvät alimmassa nollaustasossaan ja palaavat normaaliin alatasoonsa.
5. Nyt pöytä on valmis käyttöön.
Keskusyksikkö saattaa käytön aikana mennä vikatilaan eri syistä, joita voivat olla esimerkiksi sähkökatkos tai
jännitepiikki sähköverkossa, nostopilareiden ylikuormitustila, irrotettu tai löysä moottorijohto. Jos keskusyksikkö on
vikatilassa, liikkuu pöytä vain alaspäin ja hitaammalla nopeudella. Nollaustoimenpiteellä saadaan nämä normaalit
vikatilat poistettua.
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KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

•

Tuotetta tulee käyttää ainoastaan yhdessä siihen kuuluvan virtalähteen kanssa.

•

Pöydän kokoajan, huoltajan sekä käyttäjän on luettava nämä ohjeet tarkasti. Ohjeet on säilytettävä pöydän
yhteydessä.

•

Varmista aina ennen pöydän korkeuden säätämistä, että pöytä pääsee nousemaan ja laskemaan vapaasti.

•

Virike on toiminnallinen sähköpöytä, eikä sitä saa käyttää henkilönnostimena.

•

Noudata teknisissä tiedoissa mainittuja maksimikuormituksia. Älä ylikuormita pöytää.

•

Pöytää käytettäessä tai säädettäessä pyörien jarrujen tulee olla lukittuna.

•

Kun säädät pöytää, pysy turvallisella etäisyydellä pöydästä välttääksesi puristumisen liikkuvan pöytälevyn ja
lähellä olevien kiinteiden esteiden väliin. Varmista myös ettei kukaan tai mikään vahingoitu tai vaurioidu pöytää
nostettaessa ja laskettaessa. Vedä mahdollinen tuoli pois pöydän läheltä ennen pöydän nostamista/laskemista.
Pöytälevy ei saa nostettaessa ja laskettaessa törmätä kiinteään esteeseen, jotta se ei kaadu.

•

Kun säädät pöytälevyn kallistusta, varmista, ettei kenenkään sormet jää pöydän raon väliin.

•

Pöytää ei saa muunnella tai muokata millään tavalla.

•

Pöytää huollettaessa tai korjattaessa virtajohto on aina irrotettava pistorasiasta. Virtalähteen muunteleminen on
kielletty.

•

Tarkista noin viikon käytön jälkeen, että ruuvit ovat tarpeeksi tiukalla. Jos pöydän nostaminen ja laskeminen ei
onnistu, tarkista johtojen liitokset ja että virtajohto on paikoillaan.

•

Pöydän sähköjärjestelmiä ei saa korjata kuin sähköalan ammattilainen. Viallisesta laitteesta voi aiheutua
sähköisku, jos huolto suoritetaan varomattomasti. Ennen kuin pöydän sähköjärjestelmää aletaan korjata,
virtajohto on irrotettava pistorasiasta. Laita johto takaisin pistorasiaan vasta korjaamisen päätteeksi.

•

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai
kierrätyspisteeseen.

JÄLLEENMYYNTI:

HALLINTO JA VARASTO
Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi
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