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I. Wypakowanie
Nie wyciągaj blatu biurka z opakowania, wygodnie dokręcisz nogi lub stelaż.
Wypakuj nogi lub stelaż z dołączonej paczki.
Wyciągnij również kartonik z akcesoriami do wyposażenia.

II. Montaż
Jeśli Twoje biurko posiada:

Nogi okrągłe
Dokręć mocno nogi do podstaw aluminiowych zamontowanych
do blatu.

Stelaż z belką
Stelaż w odrębnym opakowaniu. Wyciągnij z niego instrukcję i
postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi. Zmontowany
stelaż przyłóż do blatu tak, aby otwory pokrywały się z
nawierconymi miejscami. Przykręć stelaż.

Stelaż elektryczny
Stelaż w odrębnym opakowaniu. Wyciągnij z niego instrukcję i
postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi. Zmontowany
stelaż przyłóż do blatu tak, aby otwory pokrywały się z
nawierconymi miejscami. Przykręć stelaż.
Dokręcić dokładnie wszystkie śruby!
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Ramy stalowe
Wyciągnij z odrębnego opakowania i skręć dostarczonymi
śrubami dopasowująć kolorowe oznaczenia na blacie i ramach.
Śruby znajdują się w małym opakowaniu z wyposażeniem.

Następnie z pomocą drugiej osoby chwyć blat za krótsze boki i ustaw biurko do pozycji użytkowania.
Jeśli jest taka możliwość wypoziomuj dobrze stopki stelaża.
WAŻNE! Nie przeciągaj biurka po podłożu (istnieje ryzyko poluzowania dokręconych elementów i
utraty stabilności). Z pomocą drugiej osoby unieś biurko i przenieś w docelowe miejsce.

III. Wyposażenie
INSTRukCJA

LEDy RGB posiadają dołączony zasilacz oraz pilot WI-FI z
możliwością zmiany kolorów oraz trybów oświetlenia.
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Podświetlenie leD

Gniazdo wpuszczane
Podłącz do prądu.
Ostrożnie! Montażu i podłączenia do sieci zasilającej
powinna wykonywać tylko i wyłącznie osoba o odpowiednich
kwalifikacjach oraz uprawnieniach ze względu na istniejące
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

HUB USB
Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.

ICY BOX ALLin1
Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.

Ładowarka indukcyjna
Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.

O D WI E D Ź NA S :

www.gamingart.pl

IV. Użytkowanie
Biurko należy użytkować w pomieszczeniu gwarantującym zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 70% a temperatura pomieszczenia
powinna zawierać się w przedziale 15-30° C. Biurko należy chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
Należy dbać o fronty oraz blat biurka, aby nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element.
Bezpośrednio na blat nie można stawiać gorących przedmiotów. Należy chronić biurko przed
działaniem wody. Blat najlepiej czyścić wilgotną tkaniną, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką,
suchą tkaniną. W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania biurka, przed podjęciem jakichkolwiek
czynności nie opisanych w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z producentem.
Ostrożnie! Montażu i podłączenia do sieci zasilającej powinna wykonywać tylko i wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach ze względu na istniejące ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.

V. Serwis
Podświetlenie led
Proszę sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku świeci się czerwona
dioda na pilocie (może być włożony ochronny przeźroczysty papierek do
baterii, który trzeba wyciągnąć).
W niektórych przypadkach trzeba zaprogramować pilot od początku.
Instrukcja programowania pilota:
- proszę odłączyć zasilacz na ok. 4 sekundy
- proszę podłączyć zasilacz i jednocześnie wcisnąć na pilocie razem dwa
skrajne przyciski - “color minus” oraz “bright minus” (mamy na to tylko
3-4 sekundy od ponownego załączenia zasilacza, jeśli się nie zdąży
to trzeba powtórzyć)
- po wciśnięciu razem tych klawiszy diody muszą mrugnąć raz na biało,
będzie to oznaczać że pilot jest zaprogramowany i działa.

Stelaż elektryczny
Jeśli z jakichś powodów stelaż elektryczny przestanie działać i na
programatorze będą się wyświetlać inne informacje niż wysokość biurka,
należy przeprowadzić restart.
Istrukcja restartu:
- proszę przycisnąć i przytrzymać razem przyciski “3” oraz “M” przez
około 10 sekund lub do usłyszenia sygnału dźwiękowego
- następnie natychmiast wcisnąć przycisk “strzałka w dół” i trzymać do
momentu aż zjedzie do końca w dół i programator będzie wskazywał
znowu pozycję biurka.
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