
 

Gebruiksaanwijzing ERGO-LIFT  
Hoogte instellen:  
• Druk op ↓ toets om het onderstel naar beneden te verstellen  
• Druk op ↑ toets om het onderstel naar boven te verstellen  
 
Geheugen instellen:  
• Druk op de "S"-knop en vervolgens op de knop Memory '1'  
• Positie 1 is nu opgeslagen  
• Herhaal bovengenoemde procedure voor posities 2,3,4  
• Druk op de "1", "2", "3", "4" knop en het bureaublad stopt bij de gewenste hoogte 
 
Reset uitvoeren:  
• Houdt ↓ ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat RST in het display verschijnt 
 
Manual ERGO-LIFT 
Height adjustment:  
• Push ↓ button to turn down the deskframe  
• Push ↑ button to put up the deskframe  
 
How to set the memory:  
• Press the “S” button and then the Memory “1”button  
• Position 1 is now stored  
• Repeat above procedure for positions 2,3,4  
• Then press the “1”,“2”, “3”,“4” button and the desktop will stop at the desired height 
 
How to perform a reset:  
• Press ↓ for about 15 seconds until RST shows up in the display  
 
 
 
 
 
 

 



 

Gebruiksaanwijzing ERGO-ONE  
Hoogte instellen:  
• Druk op ↓ toets om het onderstel naar beneden te verstellen  
• Druk op ↑ toets om het onderstel naar boven te verstellen  
 
Geheugen instellen:  
• Druk op de "M"-knop tot er een pieptoon klinkt  
• Druk op de knop Memory “1”  
• Positie 1 is nu opgeslagen  
• Herhaal bovengenoemde procedure voor posities 2,3  
• Druk op de "1", "2", "3" knop en het bureaublad stopt bij de gewenste hoogte 
 
Reset uitvoeren:  
• Houdt ↓ & ↑ tegelijkertijd ingedrukt totdat er een pieptoon klinkt 
• Druk op ↓ toets om de reset te starten 
 
Manual ERGO-ONE 
Height adjustment:  
• Push ↓ button to turn down the deskframe  
• Push ↑ button to put up the deskframe  
 
How to set the memory:  
• Press the “M” button until you hear a tone  
• Press the Memory “1” button  
• Position 1 is now stored  
• Repeat above procedure for positions 2,3  
• Then press the “1”,“2”, “3” button and the desktop will stop at the desired height 
 
How to perform a reset:  
• Press ↓ & ↑ at the same time until you hear a beep 
• Press ↓ to start the reset procedure  
 
 

 


