Obsługa pilotów DPG1M
Zapamiętywanie wysokości
DPG1M posiada przycisk "pamięci" z prawej strony oznaczony gwiazdką.
Ustaw biurko w preferowanej pozycji i naciśnij przycisk "gwiazdkę" przez 2 sekundy.
Podczas zapamiętywania dioda LED zaświeci się dwukrotnie. Pozycja została
zapamiętana, kiedy dioda LED zaświeci się nieprzerwanie w kolorze białym.
Jeśli użytkownik ustawi biurko w innym położeniu i zapisze pozycję, nadpisze pozycję
pamięci najbliżej aktualnej pozycji.

Zmiana pozycji biurka do zapamiętanych wysokości.
Po zapamiętaniu pozycji, wysokość biurka można zmienić poprzez odchylenie DPG1M.
Odchyl i przytrzymaj - po osiągnięciu zapamiętanej pozycji, biurko się zatrzyma. W ten
sposób użytkownik z łatwością może zmienić pozycję z siedzącej na stojącą bez patrzenia
się na panel DPG1M. Panel DPG1M spowoduje zatrzymanie się biurka w każdej wysokości
zapisanej w pamięci. Gdy biurko zatrzyma się na zapamiętanej wysokości, użytkownik
może kontynuować przechylanie DPG1M przez 1 sekundę, a biurko przesunie się poza
pozycję pamięci i można kontynuować w kierunku przechylania panela. Ponadto, gdy
biurko zatrzyma się na zapamiętanej pozycji, użytkownik może zwolnić DPG i natychmiast
ponownie odchylić, aby pominąć oczekiwanie na zapamiętanej pozycji.

Podwójne kliknięcie na panel powoduje automatyczny ruch do zapamiętanej pozycji.

Uruchomienie automatycznego ruchu.
Po zapamiętaniu pozycji wysokości biurka, pozycje mogą być łatwo osiągnięte poprzez
odchylenie DPG1M. Dwukrotne naciśnięcie na DPG1M przemieszcza biurko do najbliższej
zapamiętanej pozycji w kierunku, w którym odchyliliśmy panel. Stuknij ponownie panel,
aby zatrzymać ruch biurka.

Wykasowanie zapamiętanych pozycji
Przytrzymując przez 8 sekund przycisk pamięci "gwiazdkę" usuniemy wszystkie
zachowane pozycje. Dioda LED na panelu zaświeci się dwukrotnie na czerwono, co
potwierdzi zakończenie czynności.

Podłączanie Bluetooth®
Przytrzymując przycisk Bluetooth® przez 2 sekundy włączymy tryb parowania. Dioda LED
na panelu będzie migać na niebiesko, co potwierdzi wykonaną czynność.

W celu parowania urządzeń pobierz aplikacje Desk Control odpowiednią dla Twojego
urządzenia z App Store, Google Play lub sklepu Windows.

LED przypomnienie
Dioda LED jest umieszczona w lewym dolnym rogu panelu DPG1M. Dioda ma na celu
wskazanie statusu użytkownika biurka. Status zależy od wybranego przedziału
przypomnienia. Gdy użytkownik znajduje się w danej pozycji odpowiednią ilość
czasu, dioda LED pulsuje w kolorze zielonym. Po zakończeniu interwału pozycji
siedzącej, dioda zacznie pulsować w kolorze pomarańczowym, a po minucie będzie
świecić ciągle. To wskazuje, że użytkownik biurka powinien zmienić pozycję na
stojącą. W pozycji stojącej dioda LED będzie pulsowała na zielono do upłynięcia
potencjalnego interwału. Po ustawieniu biurka w pozycji siedzącej, dioda LED będzie
pulsowała na zielono do czasu aktywacji kolejnego przypomnienia.
Po 4 godzinach bezruchu, dioda LED przejdzie w tryb uśpienia. Dioda zostanie
uruchomiona po ponownym odchyleniu panelu DPG1M.

Rysunek 4: Pulsująca zielona dioda LED wskazuje normalny tryb użytkowania.

Rysunek 5: Pulsująca pomarańczowa dioda LED wskazuje, że użytkownik powinien
zmienić pozycję.
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku gwiazdki "pamięć" i przycisku dzwonka
"przypomnienie" przez 8 sekund przywróci ustawienia fabryczne. Dioda LED zaświeci
się 3 razy na czerwono.

Przypomnienie
Panel DPG1M posiada przycisk "Przypomnienie" z lewej strony oznaczony dzwonkiem.
Naciśnięcie tego przycisku pozwoli ustawić częstotliwość z jaką chcemy otrzymywać
przypomnienia o zmianie pozycji. Dioda LED zaświeci się w 3 różnych intensywnościach, z
których każdy reprezentuje pewne standardowe przedziały:
- Przedział 1: Przypomnienie po 55 minutach w pozycji siedzącej
- Przedział 2: Przypomnienie po 50 minutach w pozycji siedzącej
- Przedział 3: Przypomnienie po 45 minutach w pozycji siedzącej
Domyślnie ustawiony przedział czasowy przypomina po 55 minutach, oznacza że dioda
LED będzie świeciła najsłabiej. Wystarczy przełączyć przez interwały przyciskając
„dzwonek” by zauważyć, że intensywność światła będzie się zmieniać. Przypomnienie
jest wyłączone, kiedy dioda się nie świeci. Interwały można ustawić względem
indywidualnych potrzeb poprzez aplikację.

Ustawienie interwału przypomnienia

Wyłączenie przypomnienia

Wyzerowanie przypomnień
Przytrzymując"dzwonek" na panelu przez 8 sekund możemy wrócić do ustawień
domyślnych. Dioda LED na panelu zaświeci się dwukrotnie na czerwono, co potwierdzi
zakończenie czynności.

