


Skrócony opis funkcji: 

Funkcja przypomnienia 
Panel biurkowy ma w lewym dolnym rogu wbudowan diod  LED, która przypomina o koniecznoci 
zmiany pozycji w trakcie pracy.  

 
Zielone pulsujce wiatło diody LED oznacza prawidłow pozycj  ciała. 

 
Pomara czowe pulsujce wiatło diody LED oznacza konieczno zmiany pozycji. 

Kolor zielony: Kolor zielony oznacza, e mo na pozosta w danej pozycji. 

Kolor pomara czowy: Gdy zielona lampka zmienia kolor na pomaraczowy ( wiatło pulsuj ce lub stałe), 
czas zmieni pozycj .  

Okre lenie własnych celów  
Ty decydujesz, jak czsto panel ma przypomina o koniecznoci wstania. Moesz skorzysta z gotowych 
przedziałów czasowych albo wprowadzi własne. Na pocztek po kadym wstaniu pracuj w pozycji stojcej 
przez 5 minut. Z czasem zwikszaj stopniowo czas pozostawania w pozycji stojcej, a  do osi gni cia 15 
minut co godzin. 

Jak ustawi  odst p czasowy dla funkcji przypomnienia 
Aby zmieni  odst p czasowy midzy kolejnymi przypomnieniami o koniecznoci zmiany pozycji, nacinij 
przycisk z dzwonkiem znajdujcy si  na panelu po lewej stronie. Dioda LED oferuje trzy stopnie nasilenia 
wiatła. Ka dy z nich oznacza inny odstp czasowy. Trzy standardowe ustawienia to:  

 Odst p czasowy 1 (niska intensywno): przypomnienie po 55 minutach w pozycji 
siedz cej 

 Odst p czasowy 2 (rednia intensywno ): przypomnienie po 50 minutach w pozycji 
siedz cej 

 Odst p czasowy 3 (wysoka intensywno): Przypomnienie po 45 minutach w pozycji 
siedz cej 

Ustawienie domylne to przypomnienie po 55 minutach. Aby zmieni odst p czasowy na inny, wystarczy 
ponownie nacisn  przycisk z dzwonkiem. Jeli adne z białych pól nie jest podwietlone, oznacza to, e 
funkcja przypomnienia jest wyłczona. 

Aby wprowadzi  własne ustawienia przedziałów czasowych, pobierz aplikacj  Desk Control i nawi  z ni  
poł czenie. 



 
Ustawianie odstpów czasowych dla funkcji przypomnienia 

 
Funkcja przypomnienia wyłczona 

  
Pami  poło enia 
W pami ci panelu mona zapisa do dwóch najcz ciej wybieranych pozycji blatu biurka. 

Jak zapisa  poło enie blatu w pami ci 
Ustaw blat w wybranym połoeniu i przytrzymaj wcini ty przez 2 sekundy przycisk z gwiazdk. W czasie 
zapisywania połoenia dioda LED bdzie pulsowa białym wiatłem. Gdy dioda LED zacznie wieci  
nieprzerwanie białym wiatłem, oznacza to, e wybrane połoenie zostało zapisane.  

Aby zapisa  kolejne poło enie, wystarczy powtórzy proces. 
Ustawienie blatu biurka w innym połoeniu i zapisanie tego ustawienia spowoduje nadpisanie istniej cego 
zapisanego połoenia najbardziej zblionego do aktualnego.  



 
Przytrzymaj wcini ty przycisk z gwiazdk, aby zapisa wybrane połoenie. 

  
Zerowanie pozycji pami ci 
Aby wyzerowa wszystkie zapisane pozycje pamici, przytrzymaj wcini ty przez 8 sekund przycisk z 
gwiazdk , a  pasek wietlny zacznie pulsowa w kolorze czerwonym. 

 

  
Ustawianie biurka w zapisanym połoeniu 
Po zapisaniu wybranych pozycji panel obsługuje si przez odchylenie. Wystarczy przytrzyma odchylony 
panel – po osigni ciu poło enia zapisanego w pamici ruch blatu ustanie. Dziki temu mona łatwo 
zmienia  pozycj  ciała w trakcie pracy nawet bez patrzenia na urzdzenie. 

 

  
Funkcja nap du automatycznego (tylko pełne wersje) 
Panele biurkowe w pełnej wersji mog aktywowa  funkcj  nap du automatycznego poprzez szybkie 
dwukrotne odchylenie panelu. Blat zostanie przemieszczony do zapamitanego połoenia zgodnie z 
kierunkiem odchylenia panelu. Aby zatrzyma ruch blatu, wystarczy ponownie odchyli panel. 



 
 
Dwukrotne odchylenie panelu spowoduje automatyczne przemieszczenie blatu do zapamitanego połoenia. 

  
Nawi zywanie poł czenia z aplikacj  Desk Control™ 
Poprzez aplikacj  Desk Control przy pomocy smartfona mona m.in. regulowa ustawienie biurka, odbiera 
przypomnienia i zapisywa wybrane połoenia blatu. Aplikacja umoliwia nawi zanie połczenia 
bezprzewodowego w technologii Bluetooth® i jest dostpna w wersji na platformy iOS oraz Android. 

Jak nawi za  poł czenie 
Przytrzymaj wcini ty przez 2 sekundy rodkowy przycisk Bluetooth®. Dioda zacznie pulsowa w 
niebieskim kolorze.  
Z listy biurek w pobliu aplikacji Desk Control wybierz prawidłowy identyfikator biurka. 

 

  
Pobierz aplikacj  Desk Control (bezpłatnie) 
 

  

 


