




DESK PANEL 

DPT 
 
 
Důležité: 
 
Při zapojení nejprve propojte ovladač se sloupkem a pak zapojte do elektrické sítě!!! Pokud nedojde 
k aktivaci ovladače (vysvítí se čárka), vypojte sloupek z elektrické sítě, počkejte 15 minut a sloupek opět 
připojte do sítě!!! 
Při odpojení vypojte nejprve sloupek ze sítě, počkejte 10 sekund a můžete odpojit ovladač od sloupku!!! 
 
 
 
 
Vlastnosti : 
• LED display pro zobrazení aktuální výšky (v cm nebo v palcích) 
• 6 tlačítek (3 paměťová (1,2,3), 1 tlačítko pro ukládání do paměti (S) a 2 standardní pro pohyb nahoru / dolů (↑,↓) 
) 
• Kryt s rozpínacím vymezovacím plíškem 
Použití : 
• Teplota prostředí a výrobku +5°C až +40°C 
• Kompatibilní s CBD4 a CBD5 

 

Fungování ovladače DPT v kombinaci se systémem DESKLINE® 
Z bezpečnostních důvodů je DPT vybaven samozamykací funkcí. Je-li DPT v uzamčeném stavu, display zobrazuje pouze 
pomlčku (-). Pro odemčení stiskněte tlačítko (S) po dobu 1 sekundy. Jakmile je DPT odemčen, zobrazí se na display aktuální 
výška. DPT zůstane aktivní po dobu 2,5 sekundy. V této době můžete stisknutím tlačítek provádět polohování. Po stisknutí 
tlačítek pro polohování zůstane DPT aktivní po dobu 5 sekund, pokud však nedojde v této době k dalšímu stisknutí 
polohovacích tlačítek, DPT se opět automaticky uzamkne. Pokud podržíte při odemykání tlačítko (S) příliš dlouho, DPT se 
odemkne, ale okamžitě znovu automaticky uzamkne. 
Dotykový panel DPT se používá k ovládání zařízení, pracujících se systémem DESKLINE® . DPT je rozděleno na průběžné 
nebo paměťové ovládání. 2 tlačítka pro pohyb nahoru / dolů (↑,↓) slouží pro průběžné ovládání, zbývající tlačítka 
(S,1,2,3) slouží pro paměťové ovládání. 
↑ = nahoru 
↓ = dolů 
S = ukládání do paměti + odemykání 
1 = Paměť 1 
2 = Paměť 2 
3 = Paměť 3 
 
 
Ovládání : 

Pro posuv zařízení nahoru nebo dolů stiskněte tlačítko ∧∧∧∧    nebo ∨∨∨∨    a držte jej stisknuté, dokud nedosáhnete požadované 
polohy. Display zobrazuje průběžnou výšku zařízení během pohybu a po jeho zastavení zobrazuje aktuální výšku. 
 
Ukládání do paměti : 
Stiskněte tlačítko (S) dokud display nezobrazí „S” (na 3 sekundy). V době, kdy display zobrazuje „S“, stiskněte jedno z tlačítek 
pro ukládání do paměti (1, 2 nebo 3). Display potvrdí uložení do paměti zobrazením textu S1, S2 nebo S3 (po dobu 1 sekundy). 
Pro zrušení ukládací sekvence stiskněte tlačítko  ∧∧∧∧    nebo ∨∨∨∨    v době, kdy display zobrazuje „S” nebo vyčkejte 3 sekundy, než 
DPT automaticky přejde do režimu zobrazení aktuální výšky. 
 
Nastavení do polohy uložené v paměti : 
Stiskněte paměťové tlačítko 1, 2 nebo 3 a systém bude nastaven do uložené pozice. Držte tlačítko stisknuté, dokud zařízení 
nedosáhne požadované polohy. Display zobrazuje průběžnou výšku při posunu do pozice. 
 
 
Přizpůsobení DPT 
Zobrazení správné výšky : 
DPT po zapojení zobrazuje jako defaultní výšku stolu 68 cm nebo 22,5 palce. V některých případech je potřeba upravit 
zobrazovanou výšku v závislosti na skutečné výšce zařízení. Pro nastavení správné základní výšky držte zároveň stisknuta 
tlačítka „S“ a ∧∧∧∧    nebo ∨∨∨∨    tak dlouho, dokud display nezobrazí správnou aktuální výšku zařízení. 
 
Změna zobrazení z cm na palce : 
Stiskněte tlačítko „S“ na cca 4 sekundy a tm dojde ke změně jednotek počítání výšky stolu na. Defaultní nastavení závisí na 
zvoleném typu ovladače. 
 
 



 
Chybová hlášení : 
DPT má schopnost zobrazit chybová hlášení, která mohou pomoci určit příčinu poruchy. Níže najdete soupis chybových 
hlášení, která se mohou vyskytnout. Chybová hlášení se zobrazí pouze v případě, je-li stisknuto tlačítko a DPT je v pracovním 
(odemčeném) módu. Při zobrazení chybového hlášení display bliká. Chybový kód E16 je nadřazen všem ostatním (níže 
neuvedeným) chybám. Chybová detekce je zobrazena pouze na display, žádná informace není odeslána do kontrolboxu. Pro 
detailní přehled všech možných chybových hlášení nahlédněte do manuálu ke kontrolboxu CBD4 / CBD5. 
 
 
 
Popis chybových hlášení : 
E01 Zařízení je v neznámé pozici a musí být inicializováno 
E02 Došlo k přetížení při vysouvání 
E03 Došlo k přetížení při zasouvání 
E16 Došlo ke stisknutí špatného tlačítka 

 

 

Montáž DP1T : 
Otvor pro umístění musí odpovídat nákresu. DPT je montován do otvoru a připevněn pomocí dvou šroubků při použití 
maximální síly 40Ncm. Nemáte-li momentový klíč, utahujte jemně až do doby, než pocítíte mírný odpor. Nepoužívejte elektrické 
šroubovací nářadí !!! 
Poznámky : 
1. Je vhodné finálně namontovat DPT přímo u koncového zákazníka, aby nebyl ovladač vystaven riziku poškození nebo zničení 
během transportu či neopatrnou manipulací. 
2. Šroubky pro připevnění DPT nesmí být delší než 12mm, jinak může při jejich utahování dojít k poškození ovladače. 
3. DPT nemontujte, pokud je viditelně poškozen. 
4. Výrobek splňuje ochranou třídu IP30; nehrozí proniknutí kapalin či prachu do ovladače. Povrch ovladače je opatřen krycí folií. 
5. Uvolnění pojistky kabelu snese působení max. 5kg. 
6. Nezapomeňte odstranit z povrchu DPT ochranou folii. 

 

Specifikace se mohou změnit bez předešlého upozornění. 
Je odpovědností zákazníka zvážit vhodnost použití konkrétního výrobku firmy LINAK A/S ve své aplikaci.  
LINAK zajistí opravu / výměnu nefunkčních výrobků v rámci záruky a to v místě dodání.  
LINAK nenese žádnou další odpovědnost mimo povinnosti opravit / vyměnit vadné výrobky. 


