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Kinnarpsin sähkösäätöiset työpöydät  

Käyttö- ja resetointiohje 

Tervetuloa Kinnarps-kalusteiden käyttäjien joukkoon. Säännöllisellä huolenpidolla kalusteesi palvelevat 
sinua pitkään.  

Resetointi 
Istuma-/seisomapöytiä voidaan nostaa tai laskea portaattomasti yksinkertaisesti painamalla käsiohjaimen 
nappia. Sähkösäätöiset työpöydät vaativat aika ajoin kuitenkin resetointia. Tämä tarkoittaa, että pöydän 
käsiohjaimen säätönappia painamalla lasketaan pöytätaso alas alimmalle tasolle ja pidetään säätönappi 
alas painettuna kunnes kuuluu kevyt naksahdus. Huom! Varmista, ettei pöydän alla ole laatikostoa tms.

 

 
Toimenpiteet toimintahäiriön sattuessa 
Mikäli pöydän säädöissä ilmenee ongelmia, pöytä vaatii todennäköisesti yllä kuvatun toimenpiteen 
suorittamista. Jos pöytä ei liiku, tarkista sähköliitos sekä pöydän ohjausyksikön että pistorasian puolelta. 
Tarkista myös, että pöytää ei ole kuormitettu liikaa. Liika kuormitus aiheuttaa elektroniikan kytkeytymisen 
pois toiminnasta liikutettaessa pöytää ylöspäin. Kuormaa on kevennettävä vähintään ilmoitettuun 
maksimiarvoon. Jos pöytä ei liiku ylöspäin, mutta liikkuu alaspäin, niin pöytä on resetoitava. 
Jos vika ei korjaannu resetoinnilla, katkaise virta (irroita virtajohto seinästä) pariksi minuutiksi ja tee 
resetointi uudestaan.  

Jos nämä toimenpiteet eivät auta ongelmaan ota yhteyttä Kinnarpsin asiakaspalveluun. 
asiakaspalvelu@kinnarps.fi 

Minimi- /maksimikorkeus/maksimikuorma 
Sarja T SS 6151/1280 mm/100 kg 
Sarja f SS 600/1265 mm/100 kg 
Sarja f City 620-1270 mm/80 kg 
Sarja P 635-1285 mm/80 kg 
Oberon OBSS/OBSSA 615-1275 mm /100 kg 

Yleiset turvaohjeet 
– Pöydässä saa käyttää vain Kinnarps AB:n hyväksymiä pöytälevyjä. 
– Verkkojohdon on oltava vapaana, koska se liikkuu rungon mukana ylös- ja alaspäin. 
– Johtoa ei saa kietoa rungon ympärille tai kiinnittää muutenkaan kiinteästi. 
– Pöydästä katkaistaan virta irrottamalla verkkokaapeli seinäpistorasiasta. 
– Seinäpistorasiaa ei saa lukita. 
– Levyjen ja viereisten esineiden välisen etäisyyden on oltava vähintään 25 mm 
– Sähkölaitteisto voi vaurioitua oikosulun vuoksi tai jos pöytä putoaa kuljetuksen tai siirtämisen 

yhteydessä. 
– Alaikäiset saavat käsitellä pöytää vain aikuisen valvonnassa.  
– Kinnarps AB ei vastaa tuotteesta, jos sähköinen tai mekaaninen järjestelmä liitetään tai sitä 

muutetaan käyttöohjeen vastaisesti. 
– Pöytä on tarkoitettu normaaliin käyttöön toimistoympäristössä. 
– Pöydän tukevuus on testattu standardin EN 527 mukaisesti, kun pistekuormitus on 75 kg. 
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