
 

 

WAARSCHUWING !  
 
Geen elektrische onderdelen tussen verschillende bureaus 
uitwisselen. Steek de stekker pas in het stopcontact nadat het 
bureau volledig is gemonteerd.  
 
 

HANDLEIDING VAN UW ELEKTRISCH BUREAUONDERSTEL  
 

 
1. Nadat het bureau met het elektrisch frame is gemonteerd, druk u op de 

toets "↓". Houd het ingedrukt tot het moment dat het werkblad de 
laagste positie heeft bereikt. Na deze kalibratie – is het bureau klaar om 
te gebruiken.  

 
2. Als u de knop "pijl-omhoog" ingedrukt houdt, beweegt u het  bureaublad 

naar boven – om het blad naar benden te laten gaan drukt u op de toets 
"pijl-omlaag".  

 
3. Als u gedurende een lange tijd de hoogte van uw bureau aan het wijzigen 

bent, zal deze automatisch tot stilstand worden gebracht, zodat de 
motoren kunnen afkoelen. Daarbij zal er op het (optionele) display  een 
bericht verschijnen met het  bericht "hot". Zodra de motoren klaar zijn 
om door te gaan, kunt u de hoogte weer veranderen.  

 
4. Het (optionele) bedieningspaneel met display heeft de mogelijkheid om 

4 hoogten op te slaan.  
Volg onderstaande instructies voor het programmeren:  
 

a. Zet het werkblad in de gewenste hoogte  
b. Druk op de toets "S" - het display toont symbool "S"  
c. Selecteer het nummer op het display om de gekozen hoogte te 

bewaren  
d. Hoogte wordt opgeslagen Om het bureau op een bepaalde hoogte 

in te stellen, druk op het juiste nummer (1 tot 4) en houd de 
onderkant vast tot de hoogte is bereikt.  
 

5. Het bureau heeft een anti-botsingssysteem, die bij het opsporen van 
plotselinge obstakels de beweging stopt en direct het bureau een paar 
centimeter de andere kant op beweegt. 



 

 

Warning! 

 

Do not swap control boxes between desks. Please connect 
power cable only when desk is fully assembled. 

 
 
 

 

MANUAL INSTRUCTION OF DESKS WITH ELECTRIC HEIGHT 
ADJUSTMENT FOR THE FINAL USER 

 
 
 

 

1. After when the desk with electrical frame will be assembled, please 

press the button “↓”.Please hold it up to that time when the worktop 

will reach the lowest position. After that calibration - the desk will be 

ready to use.  
2. Pressing and holding the button "up arrow" moves the desk to the top 

– similarly to move down press the button “down arrow”.  
3. Continuously holding the button height of the driver can interrupt the 

adjustment, allowing the motors to cool down and regarding to this 

there will be a display lighting with the message "hot". As soon as the 

motors are ready to go on, the controller again allows you to change 

the height.  
4. The control panel with display has possibility to save 4 heights. For 

programming follow the instruction below: 

a. Set the worktop in required height  
b. Press the button ”S ” – display shows symbol “S”  
c. Select the number on the display to save the chosen height  
d. Height will be saved 

 
To set the desk to particular height press the appropriate number 

(1 to 4) and hold the bottom until the height is reached. 
 

5. The desk has anti-collision system, which in case of detecting sudden 

obstacles stops the movement at the moment and takes away the 

desk to the opposite side around few centimeters. 



 

 

 

 Draai de schroeven goed vast 

 Tighten the screws 

 Ziehen Sie die Schrauben fest an 

 Serrez fermement les vis 



 

 

 



 

 

 

Draai de schroeven goed vast 
Tighten the screws 
Ziehen Sie die Schrauben fest an 
Serrez fermement les vis 



 

 

 

 
Nadat het bureau met het elektrisch frame is gemonteerd, druk u op de toets "↓". 
Houd het ingedrukt tot het moment dat het werkblad de laagste positie heeft bereikt. 
Na deze kalibratie – is het bureau klaar om te gebruiken.  
 

After when the desk with electrical frame will be assembled, please press the button 
“↓”.Please hold it up to that time when the worktop will reach the lowest position. 
After that calibration - the desk will be ready to use. 
 

Nach der Montage des elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches bitte die Taste "↓" 
drücken und maximal die Höhe senken. Nach dieser Tätigkeit ist der Schreibtisch zur 
Verwendung bereit. 
 

Apres le montage du bureau, cliquer sur la touche "abaisser" jusqu'a l'abaissage 
maximum DEUX pieds. Apres ce reglage le bureau est pres a l'utilisation. 
 
 
 


