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Specificaties:
Hoogte instelbaar 730-1190 mm, twee motoren
Hoogteverstelling tot 29mm/s, < 45dB
Werkblad, gehard glas
3 x USB lader, 1 x draadloos oplader
Touchscreen bediening op werkblad
4 hoogte geheugenstanden
240 V
CE goedkeuring
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

De Bambino desk aansluiten op het lichtnet. Het display toont “L” als vergrendeling.  

 

Ontgrendelen en omhoog en omlaag 

• Om Bambino te ontgrendelen de “M” toets 3 seconden ingedrukt houden, totdat 
de hoogte in het display ernaast verschijnt.  
 

• Als dan de “Pijl omhoog” blijvend wordt ingedrukt, verstelt het bureau zich 
omhoog en stopt automatisch als het hoogste punt van het bureau is bereikt. 
 

• Als de “Pijl omlaag” blijvend wordt ingedrukt, verstelt het bureau zich omlaag en 
stopt automatisch tot het laagste punt van het bureau is bereikt. 

 
• Wanneer de pijl "omhoog" of "omlaag" tijdens het verstellen wordt losgelaten, 

stopt de op- of neerwaartse verstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de handleiding. 



 

Geheugenstanden instellen en opvragen  

• Er kunnen 4 geheugenstanden worden opgeslagen. Dit gaat als volgt: wanneer u 
een specifieke hoogte instelt, drukt u op die stand kort op de "M" toets, de in het 
blad zichtbare indicatie geeft "s" en "-". Druk vervolgens tegelijkertijd op 1 van de 
4 opslagtoetsen (hierna 1/2/3/4 genoemd), waarbij het de huidige positie onder 
de genummerde geheugentoets opslaat. 

• Geheugenpositie opvragen: druk kort op een van de toetsen 1/2/3/4, het display 
indiceert de ingestelde geheugenstand. 

• Geheugenpositie instellen: dubbelklik of druk langer op een van de toetsen 
1/2/3/4 en het bureaublad beweegt zich automatisch naar de geheugenstand. 
Door tijdens het verstellen van het bureau een willekeurige toets in te drukken 
stopt de verstelling.  

Mechanische nulstelling 

• Druk tegelijkertijd op de "Pijl omhoog" en "Pijl omlaag" totdat er drie "-" symbolen 
worden weergegeven, het bureau gaat automatisch naar de initialisatiemodus 
en de tabel wordt automatisch uitgevoerd. Wachten tot de initialisatiemodus 
succesvol is gestopt. 

Nul positie resetten (opnieuw inleren van het laagste punt van de tafel) 

• Wanneer het display ST of E16 weergeeft, houdt u de knop [omlaag] 5 seconden 
ingedrukt en wacht tot de bedieningsindicator van de controller “-” knippert, laat 
dan los en druk op de knop [omlaag] om de reset-modus te openen, en het 
bureaublad zal automatisch helemaal naar beneden gaan. Nadat het laagste 
nulpunt van de machine is bereikt, beweegt het bureaublad automatisch tot een 
vaste positie en stopt het resetproces. 
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