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Montážní návod 
 

Výškově stavitelné podnože ALFA 
(jednoduchá sestava) 

 

Seznam: podnož (příčka dolní + stojina) 1 pár 
    příčka horní   2 ks 
    spojovací kanál   1 ks 
    kontrolbox   1 ks 
    kabel k motoru   2 ks 
    síťový kabel   1 ks 
    ovládání   1 ks 
 

Příslušenství: šroub imbus M6x12 půlkulatá hlava, vnitřní šestihran 12 ks 
  šroub imbus M6x20 půlkulatá hlava, vnitřní šestihran 8 ks 
 

     

1. Nejdříve spojíme dolní příčky podnoží se stojinami (výškovými mechanismy) pomocí šroubů M6x20 
(8 ks) 

 

                              
 

2. Dále spojíme obě podnože se spojovacím kanálem pomocí šroubů M6x12 (8 ks). Horní příčky 
nasadíme na podnože a připevníme šrouby M6x12 (4 ks). 
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3. Kabely k motoru zapojíme jedním koncem k výškovým mechanismům v podnožích a druhým koncem 

do kontrolboxu, který jsme umístili do spojovacího kanálu. Kontrolbox můžeme také připevnit ke 
stolové desce (lépe dostupný). 

 

                           
                            

4. Ke kontrolboxu připojíme také síťový kabel a ovládání. 

 

                   
 
5. Ovládání připevníme pod stolovou desku na snadno dostupné místo. 
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Ovládání 
 

DPF1K ovladač základní 
Stiskněte tlačítko pro pohyb NAHORU nebo DOLŮ a systém se bude pohybovat zvoleným směrem tak 
dlouho, dokud budete držet stisknuté příslušné tlačítko nebo dokud nebude dosaženo koncové polohy. 
 

   
    

DPF1C ovladač s pamětí a displayem  

^ pohyb nahoru   

V pohyb dolů 
S  uložení do paměti 

.   paměť 1 

. . paměť 2 

. . .  paměť 3 
 
Nahoru a dolů     
Stiskněte tlačítko pro pohyb NAHORU nebo DOLŮ a systém se bude pohybovat zvoleným směrem tak 
dlouho, dokud budete držet stisknuté příslušné tlačítko nebo dokud nebude dosaženo koncové polohy. 
Paměť 

Pro ukládání do paměti a pohyb do uložené pozice jsou určena čtyři malá tlačítka     
Ukládání do paměti 

Stiskněte tlačítko S, display bude blikat po dobu 2 sekund. Během dvou sekund stiskněte jedno z menších 
tlačítek s tečkou/tečkami, aktuální pozice bude uložena pod tímto tlačítkem. Potvrzení volby bude zobrazeno 
na displayi zobrazením číslice „1“, „2“ nebo „3“.     
Pohyb do polohy uložené v paměti (malá tlačítka s tečkami) 

Stiskněte jedno z paměťových tlačítek a systém se rozjede do uložené pozice. Držte tlačítko stisknuté, dokud 
nebude dosaženo polohy.      
Funkce displaye 

Zobrazuje aktuální výšku v cm nebo palcích. 

 


