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GALVENĀS FUNKCIJAS

LIETO GALDU, NEMEKLĒJOT PAREIZO REGULĀCIJAS VIRZIENA TAUSTIŅU

Kustība uz augšu:                                                                  Kustība uz leju:
- pacel vadības pulti uz augšu un turi                            - nospied vadības pulti uz leju un turi

LIETO SAGLABĀTOS GALDA AUGSTUMUS NESKATOTIES

1. Galda augstuma pozīcijas saglabā ar DeskControl aplikāciju vai vadības pulti (sk. 
citas funkcijas sadaļu)
2. Nospied vai pacel galda vadības pulti un turi līdz galds apstājas tuvākajā, saglabātajā 
augstumā

Kad nepieciešams nākamais saglabātais galda augstums:

1. Neatlaižot turi galda vadības pulti nospiestu vai paceltu (aptuveni 2 sekundes) līdz 
galds atsāks kustību
2. Atlaid pulti un nospied vai pacel, lai turpinātu galda kustību

LIETO SAGLABĀTOS GALDA AUGSTUMUS ĒRTĀK

Automātiska galda augstuma regulācija uz un starp iepriekš saglabātajām
pozīcijām.

Automātisko galda augstuma regulāciju aktivizē ar DeskControl aplikāciju.

!!! Izmanto automātisko galda augstumu TIKAI ar DeskSensor vai PIEZO
sadursmes kontroles sistēmu!!!

Nospied divas reizes pēc kārtas galda vadības pulti uz augšu vai leju.
Galds pacelsies vai nolaidīsies uz TUVĀKO saglabāto pozīciju.

Lai apstādinātu galda kustību vienu reizi nospied vadības pulti.

REGULĀCIJAS DIAPAZONA IEROBEŽOŠANA (pults sākot no 1.29)

LIETO GALDU DROŠI, IEROBEŽO KUSTĪBAS DIAPAZONU UN NOVĒRS IESPĒ-
JAMĀS SADURSMES

1. Noregulē galda augstumu vismaz 10 mm VIRS objekta, kas atrodas zem galda vai 10 
mm ZEM objekta
2. Vienlaicīgi nospied Bluetooth taustiņu un pacel uz augšu pulti ( maks.
augstums ) vai nospied pulti ( min. augstums )
3. Darbību kombināciju turi līdz gaismas signāls pārstāj mirgot
4. Atlaid Bluetooth taustiņu un vadības pulti

Iestatītos regulācijas diapazona ierobežojums var mainīt tikai dzēšot visus iestatīju-
mus.
Regulācijas diapazona ierobežojumi tiks dzēsti, atvienojot pulti vai
atvienojot galdu no elektrības, ja pults SW ir 1.29
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“Desk Control™” APLIKĀCIJA

“Desk Control™”  VIDEO PAMĀCĪBA: https://vimeo.com/344031766

• Ērti saglabāt galda augstumus                                                                                                         APLIKĀCIJAS LEJUPLĀDE
• Iestatīt atbilstošu galda augstuma indikāciju???
• Atspoguļo aktuālo galda augstumu                                                                                               “Apple App store” un “Google Play Store” - “Desk Control”
• Atļaut automātisko augstuma regulāciju
• Iestatīt pozas maiņas atgādinātāju un uzkrāt lietošanas statistiku

BLUETOOTH SAVIENOJUMS

Aktivizē galda vadības pulti savienojumam. Nospied uz vadības pults vidējo taustiņu (2 sekundes)
Savienojums iespējams, kad parādās:

DPG1C: ZILS GAISMAS SIGNĀLS UN GALDA NOSAUKUMS     DPG1M:  ZILS GAISMAS SIGNĀLS 

APLIKĀCIJAS SAVIENOŠANĀS AR GALDU

1. Ieslēdz aplikāciju savienošanās režīmā, aplikācija automātiski sāks meklēt iespējamo galdu, izvēlies galdu
2. Aplikācija piedāvās “Owner” vai “Guest”  režīmu

3. Iespējams izveidot savienojumus ar vairākiem galdiem, 
bet lietot var tikai vienu savienojumu

Ja aplikācija nesavienojas ar galda vadības pulti, pamēģini sekojošo:
1. Savieno aplikāciju ar vadības pulti
2. Izdzēs savienojumu
3. Atkārto savienojumu, izmantojot aplikāciju
Galda vadības pults var uzturēt savienojumu tikai ar vienu aplikāciju.

SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA

1. Izvēlies aplikācijā savu galdu
2. Apstiprini savienojuma pārtraukšanu

TIKAI APLIKĀCIJAS AIZVĒRŠANA, BEZ SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANAS
APSTIPRINĀŠANAS, NEPĀRTRAUKS SAVIENOJUMU!

“Desk Control™” IESTATĪJUMU IESPĒJAS

• Lai izdzēstu savu galdu no saraksta.
• Izdzēst savienojumu ar galdu iekārtas iestatījumos.
• Restartēt ierīci un aplikāciju

Owner režīmā aplikācija izmanto vadības pultī 
saglabātos iestatījumus un iestatījumu izmaiņas 
saglabājas TIKAI vadības pultī. 
Aplikācija automātiski savienojas ar DPG un atse-
ko lietošanas statistiku.
!Ja vēlies lietot GUEST režīmu, izlasi pilnu li-
etošanas instrukciju:
https://cdn.linak.com/-/
media/files/user-manual-source/en/desklined-
pg-desk-panels-and-desk-control-app-userman-
ual-eng.ashx
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SAGLABĀTO GALDA AUGSTUMU DZĒŠANA

Nospiest un turēt taustiņu            8 sek.
Saglabātās galda augstuma pozīcijas ir dzēstas, kad vadības pultī parādās sarkans 
gaismas
signāls.

AUGSTUMA SAGLABĀŠANA DPG1M 2 GALDA AUGSTUMI

1. Novieto galdu nepieciešamajā augstumā
2. Nospied taustiņu “* “, parādās mirgojošs gaismas signāls. Augstums saglabāts, kad 
gaismas signāls pārstāj mirgot

DPG1M vadības pults ļauj saglabāt 2-vas augstuma pozīcijas.
Veicot papildu galda augstuma pozīcijas saglabāšanu, sistēmā dzēsīs iepriekš saglabā-
to galda augstumu, kas atradīsies vistuvāk jaunajam galda augstumam.

AUGSTUMA SAGLABĀŠANA DPG1C 4 GALDA AUGSTUMI

1. Galda augstuma saglabāšanas laikā vadības pultī divas reizes nomirgo balts gaismas 
signāls.
2. Kad galda augstuma pozīcija ir saglabāta vadības pults pārstāj mirgot. 
3. Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā augstumā uz vadības pults parādās saglabātās 
pozīcijas numurs. 
4. Saglabātās augstuma pozīcijas tiek saglabātas pēc kārtas, neatkarīgi no galda aug-
stuma
Pirmajai pozīcijai, piešķirot nr. 1, otrajai pozīcijai, piešķirot nr. 2

Lai saglabātu 3. un 4. augstuma pozīciju nepieciešams
1. Īsi nospiest taustiņu 
2. Spiest taustiņu          līdz parādās izvēlētās pozīcijas Nr ( 3 vai 4 )
3. Nospiest un turēt taustiņu          2 sekundes

SAGLABĀTO ATGĀDINĀJUMU DZĒŠANA

Nospiest un turēt taustiņu   8 sek.
Atgādinātāja indikators nomirgos sarkans, kad iestatījumi būs dzēsti

VISU IESTATĪJUMU DZĒŠANA (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI)

Vienlaicīgi Nospiest un turēt taustiņu + 8 sek.
Atgādinātāja indikators nomirgos sarkans kad iestatījumi būs dzēsti.

Tikai DPG1C

KĻŪDAS KODS CĒLONIS

E53-E64
E41-E52
E01

SADURSME
PĀRSLODZE
NEPIECIEŠAMA INICIALIZĀCIJA

PIEEJAMI DPG1M / DPG1C VADĪBAS PULTS ADGĀDINĀJUMU IESTATĪJUMI

CITAS FUNKCIJAS


