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Attentie: De onderstaande tekeningen zijn alleen bedoeld als richtlijn en 
kunnen enigszins afwijken van het daadwerkelijke ontvangen product en 
de benodigdheden/accessoires. Neem bij vragen altijd contact op met 
onze klantenservice. 

M6 M8 Kabelklem

Technische gegevens

50KG
720-1210mm

230mm

Maximale draagkracht

Hoogteverstelling werkplek

Bereiklade

Oplaadpoorten / Kinderslot

Onderdelen

1. Bureaublad 1x

2. Verstelbare kolommen 1x 

3. Voeten 2x

4. Stekker 1x

STAP 2

STAP 3

C
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STAP 1 Installeer het werkblad en de verstelbare kolommen

Installeer de voeten

Installeer de motor en de kabels

Sluit de stekker van de motor aan op de elekriciteitskast, sluit vervolgens één kant van de 
adapterstekker aan op de adapter en sluit de andere kant aan op het stopcontact. 
Let op: De motor en de stekker worden vastgezet met de kabelklem. 

Installeer de voeten (3) op de verstelbare kolommen met de schroef M6 (Ax8) 
en draai deze vast met de inbussleutel (C). 
Let op: Wees voorzichtig tijdens de installatie om te voorkomen dat 
het glas valt en/of breekt. Zorg dat u aandachtig de aanwijzingen bekijkt. 

 

Verbind het werkblad (1) en de verstelbare kolommen (2) met 
de schroef (Bx8) M8 en draai deze vast met de inbussleutel (C). 
Let op: Zorg ervoor dat het glasoppervlak gedurende de 
installatie niet direct de grond raakt, om bekrassing van scherpe 
voorwerpen te voorkomen. Wees voorzichtig tijdens de installatie 
om te voorkomen dat het glas valt en/of breekt. 
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Instructies

Belangrijke knoppen

LED-display/Bedieningspaneel

1. Druk voor langere tijd op de omhoog/omlaag knoppen om de hoogte van het bureau aan te passen. Het scherm zal “bot” tonen als het bureaublad 
naar het laagste punt daalt. Het scherm zal “top” laten zien wanneer het bureau naar het hoogste punt stijgt.
2. De knoppen 1, 2, 3 en 4 zijn de vier geheugenknoppen voor de hoogte. Zet het bureau op de gewenste hoogte. Druk lang (minimaal 3 seconden) 
op één van de knoppen en de gewenste hoogte wordt ingesteld op de ingedrukte knop.
3. Houdt de knoppen 3 en 4 tegelijkertijd ingedrukt, voor minimaal 5 seconden, de RST reset indicatie zal op het display verschijnen. 
Blijf op de “↓” drukken totdat de verstelbare kolommen naar de laagste positie zakken en terugkaatst om tot stilstand te komen. Het display toont de 
laagste stand “bot”. Laat nu de “↓” knop los, het resetten is gebeurd en het bureau kan normaal gebruikt worden.  
4. Het bureau heeft 2 USB-poorten en een type-C poort. Deze poorten kunnen stroom leveren aan andere elektronische apparaten. Elke poort kan 
maximaal DC 5V/2.4A vermogen leveren wanneer het bureau stationair is en stopt de stroomoverdracht wanneer het bureau beweegt. 
De stroomuitwisseling wordt hervat nadat er 5 seconden geen bewegingsactiviteit van het bureau is geweest.
5. Druk kort op de “LOCK”-knop om de kinderslotfunctie in te stellen, om per ongeluk aanraken te voorkomen en de veiligheid van kinderen te garanderen. 
De kinderslotfunctie is schakelbaar, het scherm zal “LOC” tonen als het bureau is vergrendeld.
6. Druk voor langere tijd op de omhoog- en omlaag knop om het gevoeligheidsniveau aan te passen. Als het scherm “A-0” weergeeft, betekend dit dat 
de anti-collisionfunctie is uitgeschakeld. “A-1” betekend dat het gevoeligheidsniveau van de anti-collisionfunctie op niveau 1 staat. “A-2” betekend dat 
het gevoeligheidsniveau van de anti-collisionfunctie op niveau 2 staat. “A-3” betekend dat het gevoeligheidsniveau van de anti-collisionfunctie op 
niveau 3 staat. Niveau 3 betekend de hoogste gevoeligheid.   
 

 

Oplossen van een probleem:
A. Resetten: Wanneer het LED-display “ASR” aangeeft, druk dan op de “↓”-knop totdat het bureau de laagste stand heeft bereikt en 
terugkaatst om te stoppen. Dit betekend dat de reset is voltooid. 
B. Als het niet werkt en het LED-display geeft “E01” of “E02” aan, probeer het dan 18 minuten later opnieuw. 
C. Als de “↓”-knop niet werkt, controleer dan de stekkers en schakel vervolgens de stroom gedurende minstens 10 seconden uit. Sluit de 
stroom weer aan en druk op de “↓”-knop om het resetproces te starten, wanneer “ASR” getoond wordt. 
D. Als al deze bovenstaande handelingen niet tot de oplossing leidt, neem dan contact op met onze klantenservice. 

.

Veelvoorkomende storingen/fouten

De volgende tips helpen u bij het ontdekken en verhelpen van de volgende veel-
voorkomende fouten en storingen. Als de fout/storing die u heeft ondervonden 
hieronder niet vermeldt staat, neem dan alstublieft contact op met uw verkooppunt. 
Alleen de fabrikant en professionals zijn in staat deze fouten en storingen te 
onderzoeken en te verhelpen.

Voorkomende fout/storing Methode
Het bureau geeft geen reactie wanneer u 
het pijltje naar beneden langdurig ingedrukt 
houdt na aansluiting op uw stopcontact. 

1.Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

1.Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

2.Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

2.Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

Het bureau geeft geen reactie wanneer u het 
pijltje naar boven of het pijltje naar beneden 
langdurig ingedrukt houdt na aansluiting op 
het stopcontact. 

Het bureau stijgt met een lage snelheid.
1. Controleer of het bureau overbelast is. 
De maximale belasting is 50kg.

2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

Attentie

1. Stroomvoorziening: AC100V-240V, 50/60 Hz
2. Omgevingstemperatuur: 0-40 ֯C
3. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt, veeg het stof 
op het oppervlak af met een licht vochtige doek. Pas tijdens het schoonmaken op dat er 
geen druppels in de interne delen terechtkomen en de connector niet losraakt.
4. De elektriciteitskast bevat elektronische componenten, zoals: metalen, plastic, snoeren, 
enz. Om die reden dient u de elektriciteitskast in overeenstemming met de 
milieuwetgeving van uw land weg te gooien en niet met het algemene huishoudelijke afval.
5. Controleer voor gebruik het product zorgvuldig, om er zeker van te zijn dat de montage 
correct en volledig is uitgevoerd.
6. Zorg dat u bekend bent met alle functies en programma instellingen van het product 
voordat u het product voor het eerst gebruikt.
7. Het is verboden voor kinderen om op en met het bureau te spelen, omdat het gedrag 
van kinderen onvoorspelbaar is. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies, letsel 
of schade als gevolg van onjuist handelen.     
8. Een gering geluid van de V-riem of het remsysteem door de constructie heeft geen 
invloed op het gebruik van de apparatuur.
9. Bijtende of schurende materialen zijn verboden om de apparatuur mee te reinigen. Zorg 
ervoor dat de gebruikte reiniger geen vervuiling voor het milieu is.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met 
verminderde fysieke, zintuigelijke/sensorische of mentale vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis. Mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het 
veilig gebruiken van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen 
niet op en met het apparaat spelen. 
11. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen 
worden uitgevoerd.
12. Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant,
leverancier of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
13. Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke bronnen in uw werkomgeving zijn. Laat gereedschap niet 
slingeren en ga altijd voorzichtig om met het verpakkingsmateriaal om verstikkingsgevaar 
te voorkomen.
14. Bewaar de originele verpakking van de apparatuur indien u deze in de toekomst nog 
nodig heeft voor transport.   

 
 

Afvalverwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product niet 
met ander huishoudelijk afval mag worden 
weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu 
of de menselijke gezondheid te voorkomen, moet 
u het, om het duurzame hergebruik van materiële 
hulpbronnen te bevorderen, op een verantwoorde 
manier recyclen. Als u uw gebruikte apparaat wilt 
retourneren, gebruikt u de retour- en ophaal-
systemen van uw land/regio of neemt u contact 
op met de winkel waar het product gekocht is. 
Zij kunnen het product meenemen voor 
milieuveilige recycling.  

De motor beweegt niet zoals volgens 
de instructies.

Het bureau daalt wel, maar stijgt niet. 

Het bureau daalt/glijdt naar beneden. 

Het bureau herpositioneert 
zich voortdurend. 

Overbelasting van de elektriciteitskast
(Inschakelduur:  max. 2 minuten aan/
18 minuten uit)

Onvoldoende stijg- en daalhoogte. 

1. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

1. Herpositioneren.

2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

1. Controleer of het bureau overbelast is. 
De maximale belasting is 50kg

2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

1. Controleer of het bureau overbelast is. De maximale 
belasting is 50kg

2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

1. Start het bureau opnieuw op na 18 minuten in de 
wachtstand te hebben gestaan tijdens het aansluiten 
op het stopcontact. 
2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.

1. Druk de “3” en “4” knoppen tegelijkertijd in voor 
langer dan 3 seconden en hoor vervolgens de zoemer 
twee keer piepen. Reset daarna opnieuw.  

2. Neem alstublieft contact op met uw verkooppunt.
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