Montagehandleiding
YOUP02
Elektrisch verstelbaar zit sta bureau

Benodigd gereedschap
Schroefmachine
Rolmaat
Kruiskopbit
Inbus/bitje 3, 4 & 5

Artikellijst

Linkerpoot
1x

Rechterpoot
1x

Voet
2x

Balk Rechts
1x

Buis 40 cm
2x

Balk Links
1x

Buis 55 cm
2x

Stang 10 cm
2x
Bladdrager
2x
Stang 25 cm
3x

Balk tussendeel
1x

Schroeven M5
14 x

Schroeven M6
3x

Schroeven M6
8x

Kabelgoot
1x

Rubber type A
10 x

Stelvoet
4x

Schroeven blad
12 x
Blad
1x
Motor
1x

Control box
1x

Bediening
1x

Handleiding
Stap 1: controle
Maak uw pakket open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is. Zie matentabel welke
buizen en stangen voor welk bureau nodig zijn.

Stap 2: monteren stelvoeten
A)

B) monteren poot

C) monteer zijbalk aan poot

Doe dit ook voor de andere zijde, maar dan in spiegelbeeld.

Stap 3: monteren balk aan poten

Opmerking: Zie de matentabel voor instellen balk
zit/sta zijde

borgschroeven 4x

Stap 4: monteren van de motor

Stap 5: monteren van stang/buis
Belangrijk:
1. Zorg dat de linker en rechterpoot in de laagste positie staan, voordat de stang gemonteerd
wordt!
DRUK
geen markering
laagste positie
deels markering
te zien

DRUK
volledige markering
te zien

2. Plaats de stangen 10 en 11 en richt 08 in de juiste positie, gebruik hierbij de steeksleutel.
Zie figuur 1 en 2.

Steeksleutel

figuur 1
3. Zet het geheel vast met de borgschroeven 4x

Sluitring

Schroeven M6 4x

Druk naar
beneden

figuur 2

Druk naar
beneden

Stap 6: monteren van bladdragers en kabelgoot

Installeer kabelgoot 12 en zet vast
met schroeven 2x

Stap 7: installeren bedieningsschakelaar en aansluiting
1) Plaats control box en bedieningsschakelaar
2) Sluit de motor aan de control box en
bedieningsschakelaar

Stap 8: monteren frame aan blad
Zorg dat het frame op de juiste manier op het blad ligt (zie technische sheet voor de maten)
Monteer het frame aan het blad, per bladdrager worden er 3 schroeven gebruikt en voor
balktussendeel 4 schroeven.

Matentabel
Afmeting blad (cm)

Maat totaal (cm)
Frame incl. bladdrager

Afstand bladdrager ↔
blad (cm)

Benodigd

120 x 80

116

2

2x08 l 2x10 l 1x11

140 x 80

126

7

2x08l 3x11

160 x 80

146

7

2x09l 3x11

180 x 90

166

7

2x09 l 3x11

200 x 100

176

12

2x09 l 3x11

Stap 9: resetprocedure voor gebruik

OP
NEER
Belangrijk: zorg dat alle kabels bevestigd zijn aan de control box
Reset procedure bij in gebruik name
- Druk beide buttons (op en neer) tegelijk in, voor meer dan 3 sec. en blijf beide indrukken tot het
bureau langzaam naar beneden gaat tot de laagste positie en er een geluid ontstaat.
De reset is nu klaar.
- Mocht er tijdens het gebruik van het bureau onverhoopt een stroomstoring zijn of een andere
calamiteit, dan kunt u deze resetprocedure herhalen.
- Belangrijk: Max 2 min. ON/18 min. OFF
- Advies is om deze resetprocedure te bewaren

Klaar, veel plezier met uw aankoop!

