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Ratio 
Manual de Instalação 

Mesa Ratio
importante!
Por favor leia este manual por completo antes de iniciar a instalação. Recomenda-
mos fortemente que a instalação seja feita por pelo menos 2 pessoas. Do contrário, 
poderão ocorrer danos ao produto ou acidentes pessoais. Por favor guarde este 
manual para desmontagem ou recon�gurações.

important!
Please read this guide thoroughly before beginning installation. It is strongly recom-
mended that the installation be performed by at least 2 people. Failure to do so many 
result in product damage and/or personal injury. Please save these instructions for 
disassembly or recon�guration.

atención!
Lea detenidamente esta guia antes de comenzar la instalación. Se recomenda 
encarecidamente que la instalación se lleve a cabo entre dos personas como mínimo. 
De lo contrário, se podrían ocasionar daños em el producto o lesiones corporales. 
Guarde las instruciones de uso para el desmontaje o la recon�guración del produto.
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Parafusadeira 12V sem �o

Bits ou ponteiras necessárias
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As mesas eletricamente operada da linha Ratio permitem o ajuste contínuo da altura 
da Superfície de Trabalho de 650mm-1250mm ou 700 a 1200mm acima do nível do 
piso a uma velocidade de 38mm por segundo.

A mesa deve estar conectada a uma fonte de alimentação de rede elétrica adequada 
(110 ou 220V) usando um cabo de entrada de energia fornecido com o produto 
Herman Miller e apropriado para o país de uso.
 
Quaisquer cabos que subam e desçam com a superfície de trabalho devem ter 
comprimento su�ciente para garantir que nenhuma tensão seja colocada sobre os 
cabos ou seus conectores a outros aparelhos. Da mesma forma, os cabos não 
devem interferir com o funcionamento da mesa.

IMPORTANTE: POR FAVOR GARANTIR QUE NÃO HÁ OBSTRUÇÃO AO MOVIMENTO DO 
MECANISMO OU DA SUPERFÍCIE.

A mesa deve ser instalada a uma distancia mínima de 25mm de qualquer objeto que 
possa impedir seu movimento, seja este uma parede, armários ou mesmo outra 
mesa.

O mecanismo eletrônico é projetado com base nos padrões de segurança europeu, 
ou seja, em caso de sobrecarga interrompem o movimento para garantir que os 
motores não superaqueçam. A superfície mover-se-á continuamente para cima e 
para baixo por até 2 minutos, momento em que a operação cessará e o mecanismo 
exigirá um tempo de descanso completo de 20 minutos antes de continuar. Se o 
mecanismo for acionado depois de apenas 10 minutos de descanso, a mesa 
funcionará por apenas 1 minuto de uso contínuo e assim por diante.

Ratio 
Manual de Instalação

Ratio 
Manual de Instalação



2.0 Reset Manual

7

Instruções de Montagem:

© 2019 Herman Miller, Inc. Zeeland, Michigan. Printed in the U.S.A.
TM , , Everywhere Tables are among the trademarks of Herman Miller, Inc. 

Illustrations and speci�cations are based on the latest product information available at the time of publication. 

The right is reserved to make changes in design and speci�cations at any time, without notice, and also to discontinue products. 

Uma vez que a unidade de controle, a botoeira de controle, os cabos do motor forem 
conectados corretamente de acordo com as instruções de instalação, conecte o cabo 
de energia a uma tomada. Agora a mesa está pronta para se auto ajustar.
Mova a superfície até a posição mais baixa usando o botão seta para baixo. Uma vez 
que a mesa tenha parado de se mover, solte o botão brevemente e então segure-o 
novamente por 15 segundos ou até que a mesa se mova por mais 3-6 mm, faça uma 
pausa e então suba novamente os 3-6 mm.
IMPORTANTE: o botão de descida deve ser mantido pressionado até o procedimento 
se complete.

Pressione a seta para baixo e mantenha pressionada até o superfície atinja a altura minima.  

Pressione a seta para baixo e mantenha presisonada. Depois de 15 segundos a mesa fará 
um pequeno movimento de descida 3-6mm até atingir a minima altura possível.

Solte o botão de descida. A mesa estará pronta para ser usada normalmente.
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Botoeira de Acionamento
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Ilustrações e especi�cações, quando apresentadas, são baseadas na última informação 
disponível sobre o produto no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar 
modi�cações no desenho e especi�cações a qualquer momento sem prévio aviso, assim 
como descontinuar a produção de determindados produtos. As condições de venda estão 
disponíveis com o nosso preço �nal em nossa con�rmação de pedido. Também poderá ser 
solicitado em separado.

Illustrations and speci�cations, where shown, are based on the latest product information 
available at the time of publication. The right is reserved to make changes to design and 
speci�cations at any time, without notice, and also to discontinue products. Full conditions 
of sale are stated, together �nal pricing, on our con�rmation of order, and are available 
separately by request

Las ilustraciones y especi�caciones que aparezcan en la guía estarán basadas en la 
información más reciente que se tenga sobre el producto en el momento de la publicación. 
Se reserve el derecho a modi�car el diseño y las especi�caciones en cualquier momento, 
sin previo aviso , así como de interrumpir la producción de determinados productos. Las 
condiciones de venta se encuentran disponibles junto con el precio �nal, en nuestra 
con�rmación de pedido; também se podrán solicitor por separado.
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