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1 Yleistä 
 
Tässä korkeussäädettävässä työpöydässä on kääntyvät pyörät, joten sitä on helppo liikutella. 
Se on muotoiltu antamaan ergonomisesti oikea ja vaihteleva työskentelykorkeus sekä 
tarvittaessa helpottamaan tavaroiden kuljetusta ja käsittelyä omissa tiloissa. 
 

1.1 Järjestelmän toiminta 
Ergofokusin korkeussäädettävä työpöytä Limbo koostuu nelipyöräisestä pohjarungosta, 
mekaanisesta nostoyksiköstä sekä ylärungosta ja ohjauspaneelilla varustetusta pöytälevystä. 
Pöytälevyä voidaan nostaa ja laskea ohjausyksikössä sijaitsevasta kahdesta 
ohjauspainikkeesta. Kolmiosainen teleskooppimallinen nostopylväs työntää pöytälevyä ylös ja 
vetää sitä alas. 
 
Kaikki neljä pyörää on nivelletty, joten työpöytää on helppo ohjata käyttäjän haluamaan 
suuntaan. Kaikki pyörät voi myös lukita jarrutusasentoon paikallaan työskentelyä varten. 
 
Työpöytää käytetään joko 230 voltin verkkojännitteellä tai 24 voltin akulla. 
Akku ladataan erikseen mukana seuraavalla laturilla, joka puolestaan vaatii 230 voltin liitännän. 
Kun akku on ladattu, se kiinnitetään pöytälevyn alla sijaitsevaan telakointiyksikköön. 
 
Pöytälevyä nostetaan ja lasketaan painamalla ohjauspaneelin nuolia ylös- ja alaspäin. 
 
 

 
Ohjauspaneelin nuolet ylös- ja alaspäin. 

 
 
 

1.2 Tuotetakuu 
Ergofokusin työpöydällä on 24 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta valmistuspäivästä 
lukien. 
Ergofokusin takuut ovat voimassa vain silloin, kun työpöytää on käytetty annettujen ohjeiden 
mukaisesti eikä sitä ole purettu osiin tai vahingoitettu millään tavoin. 
 
 
 

2 Kiellot – Varoitukset – Määräykset 

2.1 Yleisiä ohjeita 
- Jarrutusasennossa työpöytää saa käyttää ainoastaan korkeussäädettävänä työpöytänä ja 

jarrut vapautettuna tavaroiden siirtämiseen omissa tiloissa. 
- Käyttö ja säilytys sisätiloissa. 
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- Työpöytää voi tarvittaessa nostaa polyeteenistä valmistetusta pöytälevystä. HUOM. Älä 
kisko! 

- Työpöytää ei saa käyttää jatkuvaan, keskeytyksettömään nostamiseen ja laskemiseen. 
Enintään 2 minuutin käyttöä tulee seurata vähintään 18 minuutin lepo. 

- Työpöydän enimmäiskuormitus on 100 kg. 
- Sijoita painavat kuormat pöytälevyn keskelle. Enimmäiskuorman keskipiste ei saa olla 

lähempänä kuin 150 mm:n päässä pöytälevyn reunasta. 
- Tämä käyttöohje tulee pitää aina käsillä tarvetta varten. 
 

2.2 Tietoja riskeistä 
 
–   Työpöytä on suunniteltu siten, että puristusvammojen vaara on erittäin pieni. Pöytää 

laskettaessa ja nostettaessa on kuitenkin varottava, ettei mikään ruumiinosa, kuten sormet, 
tuote tai pöydänreuna joudu lähistöllä olevien kalusteiden tai muiden lähellä olevien 
tuotteiden väliin. 

- Työpöytää saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla. Vältä sen käyttöä viettävällä 
tai hataralla alustalla.  

- Siirrettäessä tavaroita työpöydän päällä, sijoita ne pöydän keskelle. Tarkkaile, onko lattialla 
roskia tai jotain muuta, joka voi aiheuttaa äkkipysähdyksen pöytää liikutettaessa. Tällöin 
tavarat ovat vaarassa liukua maahan, tai pahimmassa tapauksessa pöytä voi kaatua. 

- Älä sijoita työpöytää mitään vasten, jossa on vaakasuora reunus. Pöytää nostettaessa käsi 
tai muu ruumiinosa on muutoin vaarassa joutua puristuksiin pöytälevyn ja kyseisen reunan 
väliin. 

- Työpöydän enimmäiskuormitusta ei saa ylittää staattisesti eikä dynaamisesti.  
 

2.3 Laitteen käyttö 
 
Jarrutusasennossa työpöytää saa käyttää ainoastaan korkeussäädettävänä työpöytänä ja jarrut 
vapautettuna tavaroiden siirtämiseen omissa tiloissa. 
 
Työpöytää ei saa käyttää: 
- tunkkina 
- henkilönostimena 
- kiinnityslaitteena 
- vastakappaleena 
- puristimena. 
- Työpöytää ei saa käyttää eikä säilyttää tiloissa, joissa se saattaa altistua korroosiolle, 

mekaanisille, termisille tai kemiallisille haitoille tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille. 
 
Työpöydän käyttö ympäristöissä, jotka ylittävät tässä käyttöohjeessa ilmoitetut rajoitukset, on 
ehdottomasti kiellettyä.  
 

2.4 Huolto ja korjaukset 

 
- Jos jotakin on sattunut ja työpöytä vaatii toimenpiteitä, irrota aina ensin akku pöydän alla 

sijaitsevasta telakointiyksiköstä tai verkkopistoke pistorasiasta (riippuen siitä, onko kyseinen 
työpöytä sähkö- vai akkukäyttöinen).  

- Ergofokusin tuotetakuu kattaa vain tuotteet, joissa oleva vika on peräisin tehtaasta. 
Ergofokusin tuotetakuu raukeaa kokonaan tai osittain, mikäli käyttäjä ei noudata huolto-
ohjeita tai käyttää muita kuin alkuperäisiä varaosia. 
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Jokaiseen korjaustoimenpiteeseen on saatavana kirjallinen ohje virheiden riskin minimoimiseksi. 
Hanki ohje tilatessasi varaosia ja lue se huolellisesti ennen korjauksen aloittamista. 
 
Tuotetakuu on voimassa korjauksen jälkeen seuraavin ehdoin: 
–  Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 
–  Tuotteeseen, sen nostopylvääseen, akkuun, telakointiyksikköön, akkulaturiin, 

ohjauskeskukseen tai ohjauspaneeliin ei saa tehdä muutoksia. 
–  Korjausten tekemisessä on noudatettava liitteenä olevia ohjeita. 
–  Myös korjausten jälkeen työpöytää saa käyttää ainoastaan ilmoitettujen tietojen mukaisesti. 
 

3 Käyttäjän opas 

3.1 Järjestelmän toiminta 
 
Ergofokusin korkeussäädettävä työpöytä Limbo koostuu nelipyöräisestä pohjarungosta, 
mekaanisesta nostoyksiköstä sekä ylärungosta ja ohjauspaneelilla varustetusta pöytälevystä. 
Pöytälevyä voidaan nostaa ja laskea ohjausyksikössä sijaitsevasta kahdesta 
ohjauspainikkeesta. Kolmiosainen teleskooppimallinen nostopylväs työntää pöytälevyä ylös ja 
vetää sitä alas. 
 
Kaikki neljä pyörää on nivelletty, joten työpöytää on helppo ohjata käyttäjän haluamaan 
suuntaan. Kaikki pyörät voi myös lukita jarrutusasentoon paikallaan työskentelyä varten. 
 
Työpöytää käytetään joko 230 voltin verkkojännitteellä tai 24 voltin akulla. 
Akku ladataan erikseen mukana seuraavalla laturilla, joka puolestaan vaatii 230 voltin liitännän. 
Kun akku on ladattu, se kiinnitetään pöytälevyn alla sijaitsevaan telakointiyksikköön. 
 
Järjestelmää ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön! 
 

3.2 Käsittely 
 
Työpöydän korkeutta nostetaan nuolesta ylöspäin ja lasketaan nuolesta alaspäin. Säädä 
työskentelykorkeus siten, että työergonomiasta tulee paras mahdollinen, ja tavaroita lastatessa 
ja purkaessa siten, että ergonomia on paras juuri siihen työhön. 
 
Laita kaikki pyörät jarrutusasentoon, jotta lastaus ja lastin purku olisi turvallista. 
 
Painavia tavaroita liikuteltaessa pöytälevy tulee vakauden varmistamiseksi laskea alas, jarrujen 
lukitus avata ja työpöytä siirtää molemmin käsin toivottuun paikkaan.  
 
Työpöytää voi tarvittaessa nostaa polyeteenistä valmistetusta pöytälevystä. HUOM. Älä kisko! 
Pöytälevy on lukittu paikoilleen, ja sitä voi liikuttaa ainoastaan ohjauspaneelin painikkeista. 
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3.3 Turvallisuus 
 
Työpöytä on suunniteltu siten, että puristusvammojen vaara on erittäin pieni. Pöytää 
laskettaessa ja nostettaessa on kuitenkin varottava, ettei mikään ruumiinosa, kuten sormet, 
tuote tai pöydänreuna joudu lähistöllä olevien kalusteiden tai muiden lähellä olevien tuotteiden 
väliin. 
 
Työpöydän laturin tai pistokkeen saa liittää vain pistorasiaan, jossa on sama jännite kuin 
kojekilvessä ilmoitetaan. Akkukäyttöisessä työpöydässä saa käyttää vain alkuperäisiä akkuja. 
 
Työpöytään ei saa tehdä mitään toimenpiteitä poistamatta ensin akkua pöytälevyn alla olevasta 
telakointiyksiköstä tai irrottamatta pistoketta pistorasiasta.  
 

3.4 Käynnistys ja pysäytys 
Työpöydässä ei ole erityisiä käynnistys- tai pysäytyspainikkeita. Pöytälevy liikkuu vain 
painamalla nuolipainiketta ylös- tai alaspäin. 

3.5 Ongelmat käytön aikana 
Jos jotakin sattuu pöydän liikkuessa ylös tai alas, vapauta ohjauspainike välittömästi. Kaikki liike 
pysähtyy! Suorita sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet. Tutustu tarvittaessa vianetsintäosioon 
edempänä tässä käyttöohjeessa. 
 

3.6 Kulutusosat 
Työpöydässä ei ole kulutusosia. Akkukäyttöisessä Limbossa akun käyttöikä on kuitenkin 
rajallinen, kuten kaikkien akkujen. Kun latauksen jälkeinen käyttöaika alkaa lyhentyä, akku on 
aika vaihtaa. 

3.7 Huolto 
Normaalikäytössä työpöytä ei vaadi huoltoa.  
 
Sen voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella (esim. astianpesuaineella tai 
tuulilasinpesunesteellä).  
 
Voimakkaita puhdistusaineita, jotka sisältävät esimerkiksi happoja, ammoniakkia tai lipeää, ei 
saa käyttää. 
 
Työpöydän voi puhdistaa juoksevalla vedellä, ei kuitenkaan painepesurilla. Jos työpöytää 
käytetään 230 voltin verkkovirralla, irrota aina ensin pistoke pistorasiasta ennen kuin puhdistat 
pöydän vedellä! 
 

3.8 Käyttöohjeen käsittely 
 
Kaikkien työpöytää käyttävien on tärkeää lukea tämä käyttöohje ja pitää sitä käsillä. 
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4  Asennus – Purku – Korjaukset 

4.1 Laitteen purku tai romuttaminen 
 
Kun työpöytään tehdään toimenpiteitä, oli kyseessä asennus, purku, korjaus tai jokin muu, on 
ensin poistettava akku tai irrotettava verkkopistoke pistorasiasta. 
 
Kun työpöytä romutetaan, ohjauskeskus, ohjauspaneeli, nostopylväs, akku, telakointiyksikkö ja 
laturi tulee jättää asianmukaiseen purku- tai jätteidenkäsittelylaitokseen. Muilta osin työpöytä 
koostuu täysin kierrätettävistä ja siten ympäristöystävällisistä osista. 

4.2 Korjaus ja varaosat 
 
Nostopylvästä, akkua, telakointiyksikköä, laturia, ohjauskeskusta tai ohjauspaneelia 
korjattaessa saa vaihtaa vain kokonaisia yksiköitä. Virhetoimintojen välttämiseksi niitä ei saa 
purkaa osiin. Kaikkia yksiköitä on saatavana varaosina Ergofokusilta tai heidän edustajaltaan. 
 
Jokaiseen korjaustoimenpiteeseen on myös saatavana ohje virheiden riskin minimoimiseksi. 
Hanki ohje tilatessasi varaosia ja lue se huolellisesti ennen korjauksen aloittamista. 
 
Ilmoita tuotteen kojekilven merkintä tilausta tehdessäsi. 
 
Tuotetakuu on voimassa korjauksen jälkeen seuraavin ehdoin: 
• Vain alkuperäisosien käyttö on sallittu. 
• Nostopylvääseen, akkuun, telakointiyksikköön, laturiin, ohjauskeskukseen tai 

ohjauspaneeliin ei saa tehdä muutoksia. 
• Mahdollisissa korjauksissa on noudatettava liitteenä olevia ohjeita. 
• Myös korjausten jälkeen työpöytää saa käyttää ainoastaan ilmoitettujen tietojen mukaisesti. 
 

4.3 Vianetsintä 
 
Pöytälevy ei liiku, ei ylös- eikä alas-painikkeesta. 
 

1. Tarkista, että työpöydän verkkopistoke on pistorasiassa tai että akku on kunnolla liitetty 
telakointiyksikköön. 

2. Tarkista, että pistorasiassa on verkkojännite tai ettei sulakkeita ole palanut tai 
vaihtoehtoisesti että akku on ladattu. 

3. Tarkista, ettei johdoissa tai niiden liitoksissa ole vaurioita. Jos näin on, tilaa uudet osat 
Ergofokusilta tai heidän edustajaltaan. 

 
Pöytälevy ei liiku ylös-painikkeesta. 
 

1. Pöytälevy on ylimmässä korkeudessaan. 
 
 
Pöytälevy ei liiku alas-painikkeesta. 
 

1. Pöytälevy on alimmassa korkeudessaan. 
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5 Tuote-erittely 
 
Tuote: 
Ergofokusin korkeussäädettävä työpöytä, malli Limbo. 
 
Malli: 
L & D:n korkeussäädettävä työpöytä, malli Limbo, sähkökäyttöinen, jossa: 
Nostopylväs, tuotenro BL141HA01400A 
Ohjauspaneeli, tuotenro TP1010+00-SE 
Ohjauskeskus, tuotenro CB8001T60-0010  
 
L & D:n korkeussäädettävä työpöytä, malli Limbo, akkukäyttöinen, jossa: 
Nostopylväs, tuotenro BL141HA01400A 
Ohjauspaneeli, tuotenro TP1010+00-SE 
Telakointiyksikkö, tuotenro CBJ2001NA001091 
Akkulaturi, tuotenro CHJ200000A011 
Akut (2 kpl), tuotenro BAJ100000011 
 
Järjestelmän toimintaperiaate: 
Mekaaninen teleskooppimallinen, ketjuvetoinen nostopylväs, joka vaikuttaa suoraan 
pöytälevyyn. 
 
Käyttöolosuhteet: 
Työpöytää ei saa käyttää jatkuvaan, keskeytyksettömään nostamiseen ja laskemiseen. 
Enintään 2 minuutin käyttöä tulee seurata vähintään 18 minuutin lepo. 
 
Enimmäiskuormitus: 
Työpöydälle saa lastata enintään 100 kg. Tätä kuormitusta ei saa ylittää. 
 
Fyysiset mitat: 
Syvyys    650  mm 
Leveys    800  mm 
Pöytälevyn enimmäiskorkeus  970  mm 
Pöytälevyn vähimmäiskorkeus  570  mm 
 
Paino, sähkökäyttöinen Limbo 33  kg 
Paino, akkukäyttöinen Limbo  35  kg 
Paino, rosterinen pöytälevy  +5 kg 
 
 
 
Lämpötila-alueet:  
Käyttö: +5 °C – +40 °C 
Säilytys:  – 10 °C – 50 °C 

 
Sähköhuolto 
Taajuus: 50– 60 Hz 
Ensiöjännite: 230 V AC 
Toisiojännite: 24 V DC (akkukäyttöisessä Limbossa) 
Kulutus maksimiteholla: 250 W 
IP-luokka:  X5 
 5 = suojattu joka puolelta paineella suihkutetulta vedeltä 
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EMC-vaatimukset:  
Häiriölähteet (esim. vahvavirtakaapelit), joiden sähkömagneettinen tai sähkösäteily on 
voimakkaampaa kuin voimassa oleva EMC-direktiivi sallii, ei saa sijoittaa työpöydän sähköisten 
osien läheisyyteen. 
 
Sopiva palontorjunta: 
Hiilihappo-, jauhe- tai vaahtosammutin tai vesihöyry. Älä käytä vesisuihkua. 
 
Puhdistus: 
Normaali puhdistus miedolla puhdistusaineella (esim. astianpesuaineella). Voimakkaita 
puhdistusaineita, jotka sisältävät esimerkiksi happoja, ammoniakkia tai lipeää, ei saa käyttää. 
 
Ympäristönäkökohdat: 
Kun työpöytä romutetaan, ohjauskeskus, ohjauspaneeli, nostopylväs, akku, telakointiyksikkö ja 
laturi tulee jättää asianmukaiseen purku- tai jätteidenkäsittelylaitokseen. Muilta osin työpöytä 
koostuu täysin kierrätettävistä ja siten ympäristöystävällisistä osista.  
 
Melutaso: 
Työpöydän melutaso ei ylitä 70 dB:ä (A). 
 
Takuu: 
Ergofokusin työpöydällä on 24 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta valmistuspäivästä 
lukien. 
Ergofokusin takuut ovat voimassa vain silloin, kun työpöytää on käytetty annettujen ohjeiden 
mukaisesti eikä sitä ole purettu osiin tai vahingoitettu millään tavoin. 
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6 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 
 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Ruotsi  

 
vakuuttaa omalla vastuullaan, että työpöytä, tunnus:  
 

L & D:n korkeussäädettävä työpöytä 
malli Limbo 
Basic, Verkkokäyttö 230 V  
Budget, Verkkokäyttö 230 V  
Delux, Akkukäyttö 24 V 

  Sarjanumero___________________ 
 
täyttää kaikki Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaiset 
Koneita koskevien välttämättömien ja olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten määräykset. 
 
 
Teknisestä rakennetiedostosta vastaa: 
 
Björn Bok 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Ruotsi  
 
 
Borlängessä ____________________ 
 
 
Sara Ljunggren 
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Työpöytä LIMBO 
säädettävä 400 mm 

    
 

 
Enimmäiskorkeus 970 mm 

 
 
 

 
Vähimmäiskorkeus 570 mm 

 
 
 
L&d Ergofokus AB   Puh.:  +46 243 153 50  
Cirkelgatan 16    
SE-781 72 Borlänge   Sähköposti: info@ergofokus.se  
SWEDEN    Verkkosivusto: www.ergofokus.se 

KÄYTTÖOHJE 


