
Handleiding bedieningspaneel DPG1C: 
 

 
 
Uw bedieningspaneel DPG1C is een slim bedieningspaneel voor bureaus. Dit bedieningspaneel is 
uitgerust met draadloze Bluetooth-technologie, 4 geheugenstanden, een display om u te begeleiden 
en LED-lichtstrip als herinneringsfunctie. 
 
Het bureau afstellen op hoogte: 
Het bedieningspaneel is eenvoudig omhoog of omlaag te verstellen door het bedieningspaneel te 
kantelen zelfs zonder te kijken of uw aandacht te verleggen. 
 
Duw de DPGIC omhoog om het bureau omhoog te brengen: Druk op de DPG1C en houd vast om hem omlaag te brengen: 

  
 
Herinnering: 
Uw bedieningspaneel is uitgerust met een geïntegreerde LED-lichtstrip die u er tijdens de werkdag 
aan herinnert van positie te veranderen. 
 
Een pulserende groene LED-lichtstrip geeft aan dat alles in orde is. 

 
 
 
 
 
 



 
Een pulserend oranje LED-lichtstrip geeft aan dat u van positie moet veranderen: 

 
 
Groen lampje: Een groen lampje geeft aan dat u niet in beweging hoeft te komen. 

Oranje lampje: Wanneer het groene lampje verandert in een pulserende of statische oranje kleur, 
dan is het tijd dat u in beweging komt! 

Stel uw eigen doelen in: 
U beslist zelf hoe vaak u eraan wilt worden herinnerd om op te staan. Kies de voorgeconfigureerde 
intervallen of stel uw eigen intervallen in. Begin met 5 minuten staan per keer. Probeer in de loop der 
tijd per uur 15 minuten te staan. 

Hoe u de herinneringsinterval instelt: 
Druk op de belknop aan de linkerzijde van uw bedieningspaneel om in te stellen hoe vaak u eraan 
wilt worden herinnerd om van positie te veranderen. Elk wit blok in de LED-strip vertegenwoordigt 
een interval en de drie standaardposities 

• Interval 1 (één wit blok): Herinnering na 55 minuten zitten 

• Interval 2 (twee witte blokken): Herinnering na 50 minuten zitten 

• Interval 3 (drie witte blokken): Herinnering na 45 minuten zitten 

Standaard wordt u herinnerd na 55 minuten. De intervallen doorloopt u heel gemakkelijk door op de 
belknop te drukken. De herinnering is uitgeschakeld als er geen witte blokken branden. 

Als u een interval wilt aanpassen aan uw eigen wensen, download dan de Desk Control™ App  maak 
hiermee verbinding. 

 

   
Interval 1: herinnering na 55min. zitten  Interval 2: herinnering 2 na 50min. zitten 
 
 
 
 
 

https://www.linak.nl/producten/bedieningen/desk-control-apps/


    
Interval 3: herinnering 2 na 45min. zitten  Interval 4: Herinnering uit. 
 
Geheugenposities 
Uw bedieningspaneel kan maximaal vier van uw favoriete bureauhoogtes in het geheugen opslaan. 

Hoe u een favoriete hoogte in het geheugen opslaat: 
Stel de hoogte van het bureau in op een hoogte van uw voorkeur en druk gedurende twee seconden 
op de “ster”-knop. De lichtstrip knippert nu tweemaal in wit om aan te geven dat de hoogte wordt 
opgeslagen. Wanneer de lichtstrip statisch wit wordt, is de hoogte opgeslagen op de 
geheugenpositie.  

Het display geeft uw opgeslagen hoogte aan met een ster en een nummer van de positie. Afhankelijk 
van hoeveel bureauhoogtes u hebt opgeslagen, geeft het nummer binnen in de ster de volgorde aan 
waarin u uw bureauhoogtes hebt opgeslagen (bijv. eerste opgeslagen hoogte: een ster met “1” 
binnenin).  

Herhaal het proces als u meer hoogtes wilt opslaan: 
Doorloop de vier beschikbare geheugenposities op het display en kies aan welke geheugenpositie u 
de huidige bureauhoogte wilt toewijzen. Als u de huidige bureauhoogte bijvoorbeeld wilt opslaan als 
geheugenpositie 3: Druk op de “ster”-knop tot aan de “ster” met “3” ernaast. Gebruik nu dezelfde 
opslagprocedure als boven beschreven: Druk gedurende 2 seconden op de “Ster”-knop om de 
bureauhoogte op de geheugenpositie op te slaan. 

Gebruik de ster-knop om uw favoriete hoogteposities op te slaan: 

 
 
Geheugenposities wissen: 
Als u de opgeslagen geheugenposities wilt wissen, druk dan gedurende 8 seconden op de ster-knop. 
De lichtstrip knippert dan in rood om aan te geven dat wanneer de actie is voltooid. 
 
 
 



Nadat u uw hoogtes hebt opgeslagen, kunt u deze hoogtes later gemakkelijk oproepen door uw 
bedieningspaneel te kantelen. Kantel het bedieningspaneel en het bureau stopt wanneer een 
opgeslagen hoogte wordt bereikt. Op deze wijze kunt u zitten en staan gemakkelijker afwisselen 
zonder maar naar uw bedieningspaneel te kijken. 

 
 
Automatische aandrijving (alleen “volledige uitvoeringen”): 
Bedieningspanelen in de volledige uitvoering kunnen de geautomatiseerde aandrijvingsfunctie 
activeren: Tik tweemaal op het bedieningspaneel om het bureau automatisch naar een opgeslagen 
hoogte te laten gaan. Het bureau wordt verplaatst naar de eerste hoogte in de richting waarin u hebt 
dubbel geklikt. Tik eenvoudigweg nogmaals op het bedieningspaneel als u de aandrijving van uw 
bureau wilt stopzetten. 

 
 
Tik tweemaal om het bureau automatisch naar een opgeslagen hoogte te laten gaan 

  
Maak verbinding met de Desk Control™App: 
Gebruik uw smartphone om met de Desk Control App uw bureau te besturen, herinneringen te 
ontvangen, uw favoriete posities op te slaan, en nog meer. De App werkt via de draadloze 
Bluetooth®-technologie en is geschikt voor Android- en iOS-apparaten. 

Hoe verbinding te maken: 
Druk in het midden gedurende 2 seconden op de Bluetooth®-knop om de koppelingsmodus in te 
schakelen. Er gaat een blauw lampje knipperen. Het display van het bedieningspaneel toont u 
vervolgens de Bluetooth®-ID van uw bureau ( “DESK” gevolgd door een nummer van vier cijfers). Zoek 

deze ID op in de lijst met “Desks nearby” in uw Desk Control App. 
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