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Home Office Desk 
Gebruikershandleiding 

 

 
 
Waarschuwingen en veiligheid  
 

 Ongewenst gebruik van dit product kan eigendom of lichamelijk letsel veroorzaken.  

 Controleer de omgeving voordat u het bureau in gebruik neemt. Lichaamsdelen of 
eigendommen kunnen worden verpletterd als ze vast komen te zitten tussen een 
onbeweeglijk obstakel en het bewegingsbereik van het bureau.  

 Zorg dat rekening wordt gehouden met de lengte van de netsnoeren wanneer het 
bureau wordt bediend. Monitors, computers, luidsprekers, alles met een snoer dat 
niet lang genoeg is voor het bewegingsbereik van het bureau, kunnen naar beneden 
worden getrokken of de draden kunnen worden verbroken. Items die van het bureau 
zijn getrokken, kunnen ervoor zorgen dat andere items vallen.  

 Voorzie gebruikers, installateurs of ondersteunend personeel, die het product 
bedienen, van deze gebruikershandleiding.  

 
Installatie 
Nadat het bureau is gemonteerd, past u de kolompoten zo aan dat het bureau waterpas 
staat en niet van positie veranderd. Sluit daarna het bureau aan op een 220V stopcontact en 
het bureau is klaar voor gebruik.  
 
Controleer of er geen kabels kunnen vastlopen.  
 
Plaats geen voorwerpen die groter zijn dan 50 cm onder het bureau. Nadat het bureau is 
gemonteerd, mag het bureau niet bij het bureaublad worden opgetild wanneer het wordt 
geplaatst. Door het bureau op deze manier op te tillen, komt er te veel kracht op het 
bevestigingsmateriaal te staan. Laat het bureau volledig zakken en til het bureau op door de 
bovenkant van het frame vast te pakken of het bureaublad eerst te verwijderen. 
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Montage instructie 
Benodigdheden en bevestigingsmateriaal: 
 

 
  

1x bureaublad 120 x 60 cm 
 

2x elektrisch verstelbare 
poot 66,5 x 17,6 x 9,6 cm 

2x voet 
60 x 7,5 x 1,8 cm 

 

    
8x M6 * 16mm 
schroeven 

8x M6 * 12mm 
schroeven 

1x elektriciteitssnoer 
1x kabel 

1x inbussleutel M4 

 
 
Stap 1: 
Draai het bureaublad om en zet de poten op 
de juiste plaats neer. 
NB. Zorg dat het tafelblad goed beschermd is als het 
bureau op de grond ligt om de poten te bevestigen. 

 
Draai de poten vast aan het bureaublad met 
M6 * 12mm schroeven met behulp van de 
inbussleutel. 
 
Bevestig de voeten aan de elektrisch 
verstelbare poten met de M6 * 16mm 
schroeven met behulp van de inbussleutel. 
 

 
  
Stap 2: 
Bevestig de besturingsbox en verbind de 
kabels. 
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Stap 3: 
Draai de tafel voorzichtig om en bevestig de 
stekker in het stopcontact. 
 

 
 
 
Gebruiksinstructie 
Controleer onderstaande voordat u de kabelsnoer in het stopcontact bevestigd; 

 De elektrisch verstelbare kolompoten staan waterpas en in de laagste stand. 

 Alle schroeven zijn vastgedraaid om te voorkomen dat het bureau instabiel staat. 
 
 

 Hoogte van het bureau 

 Knop voor het verstellen van 
het bureau in hoogte; omhoog 
en omlaag 

 Instellingen 

 3 geheugenposities 
  

 
Activeer het bureau door middel van onderstaande stappen: 

1. Houdt de omlaag knop ingedrukt voor 10-15 seconden totdat het bureau stottert en 
piept. 

2. Laat de knop los en het bureau is klaar voor gebruik. 
 
Het programmeren van de drie voorinstellingen  
Gebruik de omhoog- of omlaag knop om de juiste hoogte te bepalen. Druk dan op ‘M’ en 
vervolgens op een nummer (1 t/m 3). De hoogte is nu opgeslagen onder het nummer. 
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Technische specificaties 
 
Afmetingen 120 x 60 cm, 59mm dikte incl. bladframe 

Bureaublad 50mm gehard glas op metalen frame 

Bereik 70 cm – 120 cm 

Snelheid  30 mm per seconde 

Memory display LED-display met 3 automatisch instelbare geheugenposities 

 Geluidloze hoogteverstelling (< 50db)  
2x ingebouwde motoren in de kolompoten  
Anti-collision (klembeveiliging)  

 

Probleemoplossingen 
--Resetinstructies-- 
Indien een error-bericht of ‘RST’ verschijnt op de memoryfunctie of het bureau geen gehoor 
geeft tijdens het omhoog of omlaag zetten, doorloop je onderstaande stappen: 

1. Koppel de netsnoer van de besturingsbox los. 
2. Koppel de kabels los die verbonden zijn met de memoryfunctie en besturingsbox. 
3. Wacht 30 minuten en sluit alle kabels weer aan. 
4. Reset het bureau: zet het bureau op de laagste stand. Houdt de omlaag knop  

10-15 seconden ingedrukt, totdat het bureau stottert en piept. Laat de knop weer los 
en het bureau kan weer in gebruik worden genomen. 

 
--Geavanceerde veiligheidsfuncties-- 

- Vergrendelen: Houdt de omhoog- en omlaag knop samen ingedrukt voor 5 seconden.  
Het display toont nu ‘LOC’. Alle toetsen op het display zijn nu inactief en het bureau 
kan niet in hoogte worden versteld. 

- Ontgrendelen: Houdt de omhoog- en omlaag knop samen ingedrukt voor 5 seconden 
en het display wordt ontgrendeld. Het bureau kan nu weer in hoogte worden versteld. 

 
Indien de memoryfunctie ‘hot’ weergeeft; trek de stekker uit het stopcontact, wacht 10-15 
seconden en steek de stekker daarna weer terug in het stopcontact. Laat vervolgens het 
bureau een paar minuten afkoelen voordat je het bureau weer in gebruik neemt.  




