
UPdesk Artikelnr. : EMT107L
Montagehandleiding

Technische gegevens Maat werkblad:

Het maximale draagvermogen 
NIET overschrijden

WAARSCHUWING

Ingangsspanning

Max. 
draagvermogen

Hoogtebereik

Max. snelheid

Temperatuur

Frequentie 10% (bij continu gebruik van ten hoogste 2 minuten, na een pauze van 18 minuten)

Meegeleverde onderdelen

Nr. Nr. Nr.Frame werkblad Toetsenbordplank Kabelbinders

Nr. Nr. Nr.Kabelmanagement Adapter Voedingskabel

GEREEDSCHAP



STAP 1 Gebruik de bureauverhoger alleen op een vlakke en stabiele ondergrond die stevig genoeg is om 
de verhoger en de apparatuur die u erop wilt plaatsen te kunnen dragen.

Bevestig de verbindingsplaat aan de 
hendel en klik de hendel vast.

Om de toetsenbordplank te verwijderen
ontgrendelt u beide hendels waarna 

u de plank eraf kunt tillen.

STAP 2



STAP 3

STAP 4

STAP 5

Sluit de adapter en 
de kabel aan

WAARSCHUWING 

Plaats uw handen NIET op of naast de dragers om 
beknelling tijdens het omhoog en omlaag brengen van 

de bureauverhoger te voorkomen. Het niet naleven 
van deze instructie resulteert mogelijk in ernstig 

persoonlijk letsel.

Zet de apparaten op het werkblad.

Zorg ervoor dat alle apparatuur binnen 
de oppervlakte van het werkblad staat 
en niet over de rand uitsteekt om letsel 
of schade te voorkomen.

Gebruik het kabelmanagementsysteem 
om kabels te geleiden en te bundelen.

Nylon tie-wraps

Dit oppervlak is gelijmd om 
de kabelhouders aan het 
werkblad te bevestigen.

Voorzichtig

De zelfklevende beugel houdt 
de kabels op hun plaats. Laat 
voldoende kabellengte over voor 
het verstellen van de hoogte om 
schade te voorkomen.

Kabel



Bediening van de handschakelaar

Verstel het werkblad omhoog
Verstel het werkblad omlaag

Veelvoorkomende fouten oplossen

Let op

Knop

Omhoog

Omlaag

Onderstaande tips helpen u veelvoorkomende fouten te vinden en op te lossen. 
Neem contact op met uw leverancier als de fout die u tegenkomt niet in deze lijst 
vermeld staat. Alleen ter zake kundige professionals kunnen dergelijke fouten 
onderzoeken en corrigeren.

Omschrijving van de fout Oplossing
Na aansluiting op het lichtnet geen reactie als 
u de knop omhoog/omlaag lang heeft ingedrukt

Werkblad glijdt naar beneden

Overbelasting
(Inschakeltijd: max. 2 min. aan / 18 min. uit)

1. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten

2. Neem contact op met uw leverancier of dealer

1. Controleer de maximale belasting: max. draagvermogen: 25 kg

2. Neem contact op met uw leverancier of dealer

1. Herstart het systeem na een pauze van 30 min.

2. Neem contact op met uw leverancier of dealer

Afvalverwijdering

Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huishoudafval mag worden 
weggegooid. Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te 
voorkomen dient u de materialen te scheiden om duurzaam hergebruik 
mogelijk te maken. Voor het afvoeren van het oude apparaat gebruikt u 
de beschikbare inleverings- en inzamelingssystemen, of u neemt contact 
op met de leverancier bij wie u het apparaat heeft gekocht. Uw leverancier 
zorgt dan voor een verantwoorde afvalverwerking van het product.

Let op Let op

Ter voorkoming van letsel of schade: 
zet eerst het werkblad op de hoogste 
stand en verwijder daarna alle 
apparatuur.

Verplaats het apparaat met twee 
personen zodat delen niet botsen 
en schade veroorzaken.

1. Ingangsspanning: AC 100V-240V, 50/60Hz
2. Omgevingstemperatuur: 0-40°C
3. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de bureauverhoger schoonmaakt. Verwijder stof 
op het oppervlak met een licht vochtige vaatdoek. Let er bij het schoonmaken op dat er geen 
vocht op de inwendige onderdelen terechtkomt en dat de verbindingsstekker niet losraakt.
4. De adapter bevat elektronische onderdelen, metalen, plastic, draden, etc. Deze materialen 
dienen te worden afgevoerd volgens de in uw land geldende richtlijnen voor afvalverwerking en 
horen niet thuis bij het huishoudafval.
5. Controleer voordat u de bureauverhoger in gebruik neemt of alles correct en volledig is 
aangesloten.
6. Verzeker u ervan dat u alle functies en programma-instellingen kent voordat u het apparaat 
voor de eerste keer gebruikt.
7. Het is kinderen niet toegestaan met het apparaat te spelen in verband met mogelijk gevaarlijke 
situaties voortkomend uit oneigenlijk gebruik. 
8. Het geluid van de V-geribde riem of het remsysteem heeft geen invloed op de werking van 
het apparaat.
9. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en bijtende middelen als u het apparaat reinigt. 
Verzeker u ervan dat het door u gebruikte schoonmaakmiddel niet schadelijk is voor het milieu.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd 
fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen die niet bekend zijn 
of geen ervaring hebben met dit apparaat, mits zij werken onder toezicht, geïnstrueerd zijn over 
veilig gebruik en gewezen zijn op de risico’s die het gebruik van dit apparaat met zich meebrengt.
11. Schoonmaak en onderhoud door kinderen alleen onder toezicht van een volwassene.
12. Als het netsnoer beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn 
dealer of een persoon die voldoende gekwalificeerd is zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.
13. Verzeker u ervan dat zich geen gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld rondslingerend 
gereedschap) in de werkomgeving van het apparaat bevinden. Ga altijd zorgvuldig om met 
het verpakkingsmateriaal zodat gevaarlijke situaties zoals verstikking van kinderen door plastic 
zakken worden voorkomen.
14. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor eventueel toekomstig transport van het apparaat.


