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Hæve/sænke system
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MONTERING

Inden man begynder samlingen af Danish Healthcare 
Design A/S hæve/sænke system skal man opsætte 
den medleverede skabelon.  

Dem medleverede boreskabelon placeres mod gulv for 
opmærkning af huller. Ved placering mod gulv bliver 
laveste bordhøjde 69 cm og højeste bordhøjde 119 cm. 
(målene er ca. mål da min og max højde kan variere 2 
cm afhængigt af type bordplade. 

En passende bordhøjde opnås ved at hæve boreska-
belon fra gulvet. Vandringen forbliver uændret 50 cm. 
(ill. 001)

Efter brug af skabelonen påsættes hæve/sænke kom-
ponenter, som angivet. (ill. 002 og 003) 

Når de to hæve/sænke enheder er monteret skal mo-
torhuset monteres. Husk at motorhuset skal monteres 
opad, som vist på illustration 004.

En passende bordhøjde i den laveste position kan 
opnås ved at montere løfteenheden på en 6-8 mm bun-
dplade. 

Herefter tilføres de elektriske komponenter, som vist i 
illustration 005.

Slutteligt tilsluttes hæve/sænke knappen, som vist i il-
lustratiuon 006 og 007.

ill. 001 ill. 002 ill. 003

ill. 004 ill. 005

ill. 007ill. 006
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Brugervejledning

Før installationen, re-installation, eller fejlfinding:
• Stop DL5 / DL6
• Træk stikket ud.
• Aflast DL5 / DL6 fra eventuelle belastninger, 

som kan frigives under arbejdet.

Før opstart:
• Sørg for, at systemet er blevet installeret som 

anvist i brugervejledning.
• Sørg for, at spændingen i kontrolboksen er kor-

rekt, før systemet er tilsluttet.
• System-forbindelse. De enkelte dele skal være 

tilsluttet før kontrolboksen er tilsluttet. Se bru-
gervejledningen til LINAK aktuatorer, hvis det er 
nødvendigt.

Under drift:
• Hvis kontrolboksen gør usædvanlige lyde eller 

lugte, skal du slukke netspændingen.
• Sørg for, at kablerne ikke er beskadiget.
• Sluk for netkablet på mobilt udstyr, før det fly-

ttes.
• Produkterne må kun benyttes i et miljø, der 

svarer til deres IP beskyttelse.

Elektrisk tilslutning:

Yderligere information:

DESKLINE® DL5 / DL6-systemet skal tilsluttes som 
vist på billede. Både DL5 / DL6 stikkene skal tilsluttes 
kontrolboksen ved hjælp af motorkabler, som har et 
6-polet stik i hver ende.

Til sidst skal hovedkablerne (200 volt) monteres og 
strømmen tændes.

CBD4 / CBD5 / CBD6 jordkablet skal monteres på 
skrivebords konstruktionen (typisk den øverste ramme) 
på den måde, sikrer man en god elektrisk kontakt. 

Bemærk venligst, at kontrolboksen kun skal tilsluttes 
den spænding der er angivet på etiketten.

ill.008 Kontrolboks

ill 009 Strømkabel ill 010 Motor- og 
betjeningskabel

ill 011 Adaptor ill 012 Jordkabel

Som ekstra sikkerhed er det muligt at benytte sig af en 
sikkerhedssnor, som kan tilkobles adaptoren (figur 4), 
som har direkte forbindelse kontrolboksen.


