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Single Motor
Standing Gaming Desk

Biurko do gier z jednym 
silnikiem
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Screw package list

Number of sections 2

Maximum bearing

capacity

80KG

Maximum speed 25mm/s

Input

voltageinput

100-240V

Minimum height 710mm

Maximum height 1190mm

Frequency of use It takes 2 minutes to work and 18

minutes to repair

Service

temperature

0-40°C

NO. parts quant

ity

NO. parts quant

ity

NO. parts quan

tity

① 2 ② 1 ③ 1

④ 1 ⑤ 1 ⑥ 2

⑦ 4 ⑧ 1 ⑨ 1

⑩ 1 ⑪ 1 ⑫ 3

Parts list Installation diagram

Minimalna wysokość

Maksymalna wysokość

Wejście

Maksymalna prędkość

Maksymalne obciązenie

Ilość sekcji

Częstotliwość pracy
Składanie zajmuje 20 minut
Podnoszenie zajmuje 2 minuty

Temperatura pracy

Lista pakietu śrub:

Schemat instalacji:Lista części:

Część Część CzęśćCzęśćIlość Ilość IlośćNumer
Numer Numer
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Place the cross beam (4)
upside down, connect it with
the column (2, 3) with m8x10
screw (C), and lock it with M8
hexagon key (A).

Installation step 1

Loosen

Loosen 4 screws with M8 hex key (A) and then pull the
beam (4) apart

Put the two columns (2, 3) upside down on
the ground with a distance between them;
Connect the bracket (6) with the left and
right columns (2, 3) with m6x20 screws (E)
and lock it with M6 hexagon key (A).

Installation step 3

Installation step 2

Place the two feet (1) on the
left and right columns (2, 3),
connect them with m8x30
screws (D) and lock them with
M8 hexagon key (A).

L-size down

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Umieść belkę poprzeczną (4)
do góry nogami, połącz ją z
kolumną (2, 3) z m8x10
śrubę (C) i zablokuj za pomocą 
M8 klucza sześciokątnego (A).

Umieść dwie stopy (1) na
lewej i prawej kolumnie (2, 3),
połącz je z m8x30
śrubami (D) i zablokuj je
Klucz imbusowy M8 (A).

Połóż dwie kolumny (2, 3) do góry nogami
z odległością między nimi;
Połącz wspornik (6) z lewym i
kolumny prawej (2, 3) ze śrubami m6x20 (E)
i zablokuj kluczem imbusowym M6 (A).Poluzuj 4 śruby kluczem imbusowym M8 (A), a następnie 

pociągnij oddzieloną wiązkę (4)
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Installation step 5

Adjust the length of the beam (4) according to the panel size

Tighten the panel and hand
controller (10) with self
tapping screw st4.8 (B)

①

Installation step 4

①
②

Insert one end of the transmission rod (5)
into the left post (2) according to the steps,
and then insert the plastic end of the other
end into the right post (3). If the position
cannot be connected, adjust the position
by hand/open spanner (prepared by
yourself).
Apply the black sponge gasket (I) evenly on
the top of the object to provide shock
protection. The position can be determined
by yourself.
Note: The adjustment Angle should not
exceed one tenth of a turn

Installation step 6

Customer owned

Power on after wiring!

③

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Podłącz do prądu po połączeniu kabli

Dostosuj długość belki (4) zgodnie z rozmiarem panelu

Dokręć panel i kontroler 
ręczny (10) z wkrętem 
samogwintującym st4.8 (B)

Włóż jeden koniec drążka transmisyjnego (5)
do lewego słupka (2) zgodnie z krokami,

a następnie włóż plastikowy koniec drugiego
zakończ w prawym słupku (3). Jeśli pozycji

nie można podłączyć, wyreguluj pozycję
ręcznie / kluczem otwartym.

Nałóż czarną uszczelkę gąbkową (I) równomiernie
górna część obiektu, aby zapewnić ochrone 

przed wstrząsem. Pozycję można określić
samemu.

Uwaga: Kąt regulacji nie powinien
przekroczyć jednej dziesiątej obrotu



5

Installation step 7
Krok 7

Widok boczny Widok od dołu

Widok z przodu
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Methods for handling common abnormal phenomena

The following tips will help you detect and eliminate
common exceptions and errors.If you encounter an
exception.Symptoms are not listed in the table below,
please contact your supplier, all these anomalies or
errors can only be Investigation and correction
by manufacturer or specially trained personnel.

abnormal phenomena process mode

After connecting the

power supply, long

press the down button

and there is no

reaction.

Check whether the connection cable

is normal.

After connecting the

power supply, press the

up or down button and

there is no reaction

Check whether the connection cable

is normal.

Slow rise

Check whether the load of the

lifting table exceeds the limit

weight specified for this product.

The lifting table often

enters the reset state

Check whether the load of the

lifting table exceeds the limit

weight specified for this product.

Lifting table lifting

direction is opposite

to the direction

specified by the

controller

Discontinue use and contact your

supplier or distributor.

It can only go down, not

up

Long press the down button to

reset.

Display Er1 after

working over schedule

requirement

After exceeding the working system

requirements, the DISPLAY Er1

control system enters the super

thermal protection function, and

the lifting table is suspended for

18 minutes before use.

The lift table slides

down by itself

Check whether the load of the

lifting table exceeds the limit

weight specified for this product.

The height of ascent and

descent varies
Perform the reset operation.

Note: If the above operations cannot solve the abnormal

phenomenon, please contact your seller in time

Matters needing attention
1. Power supply: AC100V-240V.
2. Operating environment: 0-40°C.
3. Before cleaning, you must unplug the power
supply. When cleaning, you can use a slightly
damp cloth to wipe the dust, avoid too much
water into the parts, do not damage the
connection line, do not touch the connection of
the plug.
4. Before using the product, check whether the
product is properly installed.
5. Familiarize yourself with all functions and
procedures before using the product for the
first time.
6. Slight noise of multi-wedge belt or brake
system caused by structure will not have any
influence on the use of equipment.
7. Do not use corrosive materials to clean the
equipment.
8. Children should not be cleaned and
maintained without supervision.
9. If the power cable is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or a professional
to avoid injury.
10. If necessary, please keep the original
packaging of the equipment for your future
transportation.

Sprawy wymagające uwagi
1. Zasilanie: AC100V-240V.
2. Środowisko pracy: 0-40 ° C.
3. Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie
dostarczać. Podczas czyszczenia możesz użyć lekko
wilgotnej ściereczki do wycierania kurzu, unikaj za 
dużo wody, nie uszkadzaj
linii połączenia, nie dotykaj połączenia
wtyczki.
4. Przed użyciem produktu sprawdź, czy
produkt jest prawidłowo zainstalowany.
5. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i
procedury przed użyciem produktu do
pierwszy raz.
6. Niewielki hałas to hałas paska wieloklinowego 
lub hamulca
system spowodowany strukturą nie będzie miał żadnego
wpływu na użytkowanie sprzętu.
7. Nie używaj materiałów żrących do czyszczenia
sprzętu.
8. Dzieci nie powinny czyścić bez nadzoru.
9. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być
wymieniany przez producenta lub profesjonalistę
aby uniknąć zranienia.
10. W razie potrzeby zachowaj oryginał
opakowania sprzętu na przyszły
transport.

Metody radzenia sobie z powszechnymi nienormalnymi zjawiskami

Poniższe wskazówki pomogą Ci wykryć i wyeliminować
typowe wyjątki i błędy. Jeśli napotkasz
wyjątek. Objawy nie są wymienione w poniższej tabeli,
skontaktuj się z dostawcą, wszystkie te anomalie lub
błędy mogą być tylko dochodzenie i korekta
przez producenta lub specjalnie przeszkolony personel.

Po podłączeniu
zasilacza, długo

naciśnij przycisk w dół
i nie ma
reakcji.

Sprawdź, czy kabel połączeniowy
jest normalny.

Po podłączeniu
zasilanie, naciśnij

przycisk w górę lub w 
dół i

nie ma reakcji

Sprawdź, czy kabel 
połączeniowy jest normalny.

Powolne podnoszenie
Sprawdź, czy obciążenie

stołu przekracza limit
wagi określonej dla tego produktu.

Stół podnośny często
przechodzi w stan 

resetowania

Sprawdź, czy obciążenie stołu 
przekracza limit wagi określonej 

dla tego produktu

Podnoszenie stołu podnoszącego
Kierunek jest przeciwny

od kierunku
określonego przez

kontroler

Przerwij proces i skontaktuj się z 
producentem lub dystrybutorem

Blat obniża się, ale nie 
podnosi

Długo przytrzymaj przycisk 
obniżający aby zresetować

Po przekroczeniu działającego systemu
wymagań, WYŚWIETLACZ Er1

system sterowania wchodzi w super
funkcje zabezpieczenia termicznego, oraz

stół podnoszący jest zawieszony na
18 minut przed użyciem.

Wyświetl Er1 po
pracy nad harmonogramem

wymogów

Stół podnośny ślizga się
sam w dół

Sprawdź, czy obciążenie
stołu podnoszącego przekracza limit
wagi określonej dla tego produktu.

Wysokość wzniesienia i
zejścia są różne

Wykonaj reset przytrzymując długo 
przycisk obniżania

Uwaga: jeśli powyższe operacje nie mogą rozwiązać nieprawidłowości
zjawiska, od razu skontaktuj się ze sprzedawcą!



Product Parameter
● Number of control motors: 1 pcs

● Standby power: 0.1W/h

● Operating power: 40-50W/h

● Time-out protection

● Working frequency: 2 minutes for work,

18 minutes for rest

● Maximum bearing capacity: 80kg

● Multi-functional operation:

(1)“▲”“▼”Up and down key, can control

the lifting table up and down.

（2）“1-4”Digital keys can be used to

memorize the position of the lifting table.

（3）“S”Function keys, can be combined

with other keys to operate.

● Related certifications:

Parametry produktu
● Liczba silników sterujących: 1 szt
● Moc w trybie czuwania: 0,1 W/h
● Moc robocza: 40-50W/h
● Ochrona przed przekroczeniem limitu czasu
● Częstotliwość pracy: 2 minuty na pracę,
18 minut na odpoczynek
● Maksymalna nośność: 80kg
● Wielofunkcyjne działanie:
(1) Klawisz „▲” „▼” w górę i w dół, może 
kontrolować stół podnoszący w górę iw dół.
�2�Cyfrowe klawisze „1-4” mogą być używane aby 
zapamiętać pozycję stołu podnoszącego.
�3�Klawisze funkcyjne „S”, można łączyć
z innymi klawiszami do obsługi.
● Powiązane certyfikaty:



N0 Project Operation Requirement

1 rise Press the up button Table top should rise

2 decline Press the down key Table top should descend

3 Set the maximum limit Press the up key to the required height, and press up + down for 5S at the same time. The display S-H

indicates that the setting is successful.

4 Set the lowest limit After pressing the down key to the required height, press up + down for 5S at the same time, and S-L

is displayed to indicate that the setting is successful.

5 Minimum height display bit (1) Press and hold the s key, and then press the up key. The minimum display value increases by 1. At

this time, press and hold the s key, release the up key, and press the down key. The minimum display

value decreases by 1. Release the key for 3 seconds to save the setting value.

(2) Press and hold the s key, and then press the down key. The minimum display value is reduced by 1.

At this time, press and hold the s key, and release the down key,

Press the up key to increase the minimum display value by 1. Release the key for 3 seconds to save the

setting value.

6 Low limit release Run to the low limit, press up + down for 5S at the same time, and the display S-L indicates that the

low limit is set successfully

7 High limit release Run to the high limit, press up + down for 5S at the same time, and the display S-L indicates that the

high limit is set successfully

8 Set memory 1 Press the s key first, display s - and then press 1

9 Set memory 2 Press the s key first, display s - and then press 2

10 Set memory 3 Press the s key first, display s - and then press 3

11 Set memory 4 Press the s key first, display s - and then press 4

12 Metric English conversion Long press S Metric English normal switch

13 reset After the system moves to the minimum limit value,

long press the down key for 5 seconds. After rst,

release the down key, and then press the down key for

confirmation to start the reset.

The table top shall descend to the bottom and rise

7mm

14 Display value: ER1 (prompt

operation needs rest).

For better protection and operation of the system, when the distance traveled by the system exceeds 2m (this

value can be changed to 4m), the display value will display: ER1 (indicating that the operation needs to rest

10). Turn off the power for 10 seconds and display normally

Projekt Operacja Wymóg

Podnoszenie

Obniżanie

Ustaw maksymalny limit

Ustaw minimalny limit

Wciśnij przycisk do góry

Wciśnij przycisk do dołu

Biurko powinno się podnieść

Biurko powinno się obniżyć

Naciśnij klawisz w górę do wymaganej wysokości i naciśnij jednocześnie góra + dół przez 5S. Wyświetlacz S-H
wskazuje, że ustawienie się powiodło.

Naciśnij klawisz w dół do wymaganej wysokości i naciśnij jednocześnie góra + dół przez 5S. Wyświetlacz S-L
wskazuje, że ustawienie się powiodło.

(1) Naciśnij i przytrzymaj klawisz s, a następnie naciśnij klawisz w górę. Minimalna wyświetlana wartość wzrasta o 1. At
tym razem naciśnij i przytrzymaj klawisz s, zwolnij klawisz w górę i naciśnij klawisz w dół. Minimalny wyświetlacz
wartość zmniejszy się o 1. Zwolnij przycisk na 3 sekundy, aby zapisać wartość ustawienia.
(2) Naciśnij i przytrzymaj klawisz s, a następnie naciśnij klawisz w dół. Minimalna wyświetlana wartość jest zmniejszona 
o 1.
W tym momencie naciśnij i przytrzymaj klawisz s, a następnie zwolnij klawisz w dół,
Naciśnij klawisz w górę, aby zwiększyć minimalną wyświetlaną wartość o 1. Zwolnij klawisz na 3 sekundy, aby zapisać
wartość ustawienia.

Bit wyświetlania minimalnej 
wysokości

Zwolnienie dolnego limitu

Zwolnienie górnego limitu

Przejdź do dolnego limitu, naciśnij jednocześnie góra + dół przez 5S, a wyświetlacz S-L wskazuje, że
dolny limit został pomyślnie ustawiony

Przejdź do górnego limitu, naciśnij jednocześnie góra + dół przez 5S, a wyświetlacz S-H wskazuje, że
dolny limit został pomyślnie ustawiony

Najpierw naciśnij klawisz s, wyświetl s -, a następnie naciśnij 1

Najpierw naciśnij klawisz s, wyświetl s -, a następnie naciśnij 2

Najpierw naciśnij klawisz s, wyświetl s -, a następnie naciśnij 3

Najpierw naciśnij klawisz s, wyświetl s -, a następnie naciśnij 4

Ustaw pamięć 1

Ustaw pamięć 2

Ustaw pamięć 3

Ustaw pamięć 4

Konwersja metryczna w języku angielskim Długo przytrzymaj S Metryczny angielski normalny przełącznik

Reset

Po przejściu systemu do minimalnej wartości granicznej,
długo naciśnij klawisz w dół przez 5 sekund. Po pierwszym
zwolnij klawisz w dół, a następnie naciśnij klawisz w dół, aby
potwierdzić rozpoczęcie resetowania.

Blat stołu opadnie na dół i wzniesie się o 7mm

Dla lepszej ochrony i działania systemu, gdy odległość przebyta przez system przekracza 2m (to
wartość można zmienić na 4m), na wyświetlaczu pojawi się wartość: ER1 (oznaczająca, że operacja wymaga odpoczynku)
10). Wyłącz zasilanie na 10 sekund i wyświetlaj normalnie

Wyświetlana wartość: ER1 (monit
operacja wymaga odpoczynku).


