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Stap 3 Bevestig de VESA-plaat op de monitor

Voor laptop Voor monitor met 
platte achterkant

Voor monitor met gebogen 
of verzonken achterkant

Security nut

Security nut

draai de 
veiligheidsmoer 

naar buiten

Stap 4 Schuif de monitor tegen de kop van de zwenkarm

Schuif de monitor op de kop van 
de zwenkarm (d) zoals in de 
bovenstaande afbeelding

Installeer de beveiligingsmoer. Zorg 
ervoor dat de borgmoer is geïnstalleerd 
voordat u de monitor draait.

Stap 5 Maak de nodige aanpassingen

Stel de bout af en draai deze vast met 
de meegeleverde inbussleutel (m) om 
de kantelhoek vast te zetten.

Let op: draai nooit teveel vooruit of achteruit, dit kan per ongeluk mislukken.

Als één monitor lager is, verwijder dan de moer en 
draai de bout tegen de klok in met de meegeleverde 
inbussleutel (m) om de monitor omhoog te brengen. 
Installeer de moer na de afstelling.

Stap 6 Beheer de draden en bewaar 

INSTALLATIE HANDLEIDING

de inbussleutels op de draadklem

Bedankt voor het kiezen van onze producten!

INSTRUCTIES VOOR HET UITPAKKEN
Open de doos voorzichtig, verwijder de inhoud en leg deze op karton of een ander 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

beschermend oppervlak om schade te voorkomen.
Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de lijst met meegeleverde 
onderdelen op de volgende pagina om er zeker van te zijn dat alle onderdelen 
onbeschadigd zijn ontvangen. Gebruik geen beschadigde of defecte onderdelen.
Lees aandachtig alle instructies voordat u de installatie start.

Installeer en gebruik dit apparaat met zorg. Lees deze instructie vóór de installatie en 
volg alle instructies in deze handleiding zorgvuldig op. Gebruik tijdens de installatie de 
juiste veiligheidsuitrusting.
Bel een gekwaliceerde installateur voor hulp als u deze aanwijzingen niet begrijpt of 
twijfelt over de veiligheid van de installatie.

Gebruik dit product niet voor enig doel die niet expliciet is gespeciceerd in deze 
constructie. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg 
van onjuiste montage of verkeerd gebruik van dit product.
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Stap 1 Installeer de paal op het bureaublad

1. Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de 
overkant van de paal (a) met een inbussleutel, 
zie guur 1A.

2. Installeer de ‘c’-klembeugel (c) aan de paal (a)
met behulp van 3 stuks M5x20 bouten, en draai
deze vast met de inbussleutel (m), zie guur 1.

3. Installeer de ‘c’-klem (b) aan de paalconstructie
volgens de dikte van het bureaublad. De dikte kan 
in drie standen worden gewijzigd. Verbind hem
met 2 stuks M10x12 bouten (h), en draai
het vast met de inbussleutel (m).
Draai de ‘c’-klem aan het
bureaublad vast door aan
de plastic knop te draaien. 
Zie guur 2.

Als het bestaande doorvoergat wordt geleverd
met een plastic beschermer, verwijder deze dan
om een vlak oppervlak te garanderen voordat u 
de bureausteun installeert. 

1. Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de 
onderkant van de paal (a) met de inbussleutel (m), 
zie guur 1A.

2. Installeer de doorvoerbasisplaat (j) op de paal (a)
met 3 stuks M5x20 bouten en draai deze vast met
de inbussleutel (m), zie guur 3.

3. Gebruik een schroevendraaier tegen de klok in
om de schroef en plastic knop los te draaien. Zie 
guur 3A.

4. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en
zet hem vast met de steunplaat (i), zie guur 4. 

Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de onderkant 
van de paal (a) met de inbussleutel (m), zie guur 1A.

1. Plaats de paal (a) p het montageoppervlak en
markeer het middelste gat. Boor een gat met een 
diameter van 3/8” (10mm) op de gemarkeerde 
positie door het montageoppervlak. 

2. Installeer de doorvoerbasisplaat (j) op de paal (a) 
met 3 stuks M5x20 bouten (g) en draai deze vast 
met de inbussleutel (m). Zie guur 3.

3. Gebruik een schroevendraaier tegen de klok in om
 de schroef en plastic knop los te draaien. Zie guur 3A.

4. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en
zet hem vast met de steunplaat (i), zie guur 4.

Deze monitor-desktopsteun moet stevig op het 

Optie 

A: Bureauklemmontage AARSCHUWING!

W

horizontale bureau worden bevestigd. Als de 
houder niet correct is geïnstalleerd, kan deze 

Benodigde gereedschappen

vallen, wat kan leiden tot letsel en / of schade.

(1) klembeugel (c) 

kruiskopschroevendraaier

(1) zwenkarm (d) (1) klem (b) 

(2) VESA plaat (f)(1) zwenkarm (e) (1) steunplaat (i)

(1) inbussleutel (m)

(1) laptopvak (r) (4) M4x10 bout (s)

(4) M4 moer (t)

(4) M4x12 bout (n)
(4) M4x30 bout (n)

(8) M8 afstandhouder (p)

(1) doorvoerbasisplaat (j) (1) draadklem (k) (3) draadklem (l)

(2) M10x12 bout (h)

(1) paal (a) 

Meegeleverde onderdelenlijst

Bestaande doorvoeropening

guur 1A

WAARSCHUWING

Optie B: Doorvoerbasismontage

guur 1A guur 1

guur 2

plastic knop

guur 1A guur 3A
M5x20 bout

guur 3

M5x20 
bout

M5x20 bout

M5x20 bout

M5x20 bout

M5x20 

guur 4

bout

guur 3A guur 3

guur 4

Plaats de zwenkarm (d) en zwenkarm 
(e) over de paal en draai vast met 

Zelfgeboorde doorvoeropening

een inbussleutel (m)

Stap 1

Optie B: Doorvoerbasismontage

Stap 2

Installeer de paal op het blad

Installeer arm aan de paal
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